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Croeso i’r trydydd rhifyn 
o Herio Caerdydd, 
cylchgrawn ymchwil 
Prifysgol Caerdydd.  
Defnyddwyr ein hymchwil sy’n 
cael y prif sylw yn y cylchgrawn 
hwn. Yn ystod ei blwyddyn 
gyntaf, gobeithiwn fod Herio 
Caerdydd wedi eich hysbysu am 
y gwaith ymchwil yr ydym yn ei 
wneud ym Mhrifysgol Caerdydd, 
a’i effaith yng Nghymru a thu 
hwnt.

Deall lipidau yw’r stori sydd o 
dan sylw ar glawr y cylchgrawn, 
ac mae’n enghraifft wych o 
sut mae Prifysgol Caerdydd 
yn defnyddio ymchwil 
ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael 
â phrif achos marwolaeth ar 
draws y byd. Mae hyn yn rhan 
o waith y Sefydliad Ymchwil 
Systemau Imiwnedd newydd, un 
o bum sefydliad ymchwil newydd 
yr ydym wedi’u creu. 

Redrow plc, yn holi Ester Coma 
Bassas ynghylch yr heriau sy’n 
gysylltiedig â dylunio ac adeiladu 
tai o’r fath, a pha mor ymarferol 
fyddai adeiladu llawer ohonynt.

Rydym yn rhoi sylw i Raglen 
Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol 
Caerdydd (CUROP) sy’n 
cynnig cyfleoedd gwerthfawr i 
israddedigion ennill profiad ym 
maes ymchwil. Cawn wybod am 
brofiad un o’r rhai a gymerodd 
ran ac sydd bellach yn gweithio 
ar brosiect gyda’r Llywodraeth 
a diwydiant i geisio cadw ein 
strydoedd yn ddiogel.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, 
rydym yn sylweddoli bod sawl 
disgyblaeth yn berthnasol 
wrth fynd i’r afael â heriau 
byd-eang. Mae naw Sefydliad 
Ymchwil y Brifysgol yn dod ag 
academyddion o sawl maes 
ynghyd. Drwy gydweithio, maent 
yn dod o hyd i atebion arloesol 
i’r heriau hyn. Rydym yn trin 
a thrafod gwaith Sefydliad 

Clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) 
yw prif achos marwolaeth 
ar draws y byd. Mae’r Athro 
Valerie O’Donnell a’i thîm o 
imiwnolegwyr yn ceisio gwella’r 
ddealltwriaeth o lipidau a’u rôl 
yn y clefyd. Aeth Joanne Oliver, 
cyn-nyrs a Rheolwr Datblygu 
Ardal i Sefydliad Prydeinig y 
Galon yn ne Cymru, i siarad â’r 
Athro O’Donnell i gael gwybod 
rhagor am ei gwaith a beth 
mae’n ei olygu i bobl sy’n byw 
gyda’r clefyd.

Mae Prifysgol Caerdydd ar flaen 
y gad o ran byw’n gynaliadwy. 
Prosiect Tŷ Solcer yw tŷ clyfar 
ac ynni cost isel cyntaf Cymru, 
ac mae wedi cael cryn sylw yn y 
cyfryngau. Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru sydd wedi adeiladu a 
dylunio’r tŷ, ac mae’n dangos 
y gellir cwrdd â thargedau di-
garbon mewn modd arloesol 
a fforddiadwy. Yn y rhifyn 
hwn, mae Steve Morgan 
OBE, cadeirydd a sylfaenydd 

Catalysis Caerdydd, ac mae’r 
Athro Martin Innes (Cyfarwyddwr 
y Sefydliad Trosedd a Diogelwch) 
yn egluro wrth Brif Gwnstabl 
Peter Vaughan QPM beth wnaeth 
ennyn ei chwilfrydedd ym 
maes troseddeg a phlismona. 
Gobeithiwn y cewch eich annog 
i gael gwybod rhagor am ein 
gwaith ymchwil. Cewch ragor 
o wybodaeth am y gwaith sy’n 
cael sylw yn y rhifyn hwn ar ein 
gwefan. Mae gennym hefyd 
gyfres o ffilmiau a phodlediadau 
i fynd gyda’r cylchgrawn.  
(www.caerdydd.ac.uk/research/
news/challenge-cardiff).

Cysylltwch â  
challengecardiff@caerdydd.
ac.uk os hoffech holi ein 
hacademyddion am unrhyw fater 
sy’n bwysig i chi.

Cynnwys 

Y Brifysgol yn lansio 
pum sefydliad ymchwil 
blaenllaw newydd

Hoffem ni glywed  
gennych chi
Mae eich adborth yn hynod o werthfawr i ni yma yn Herio 
Caerdydd. Rydym yn croesawu eich sylwadau - ebostiwch nhw i 
challengecardiff@cardiff.ac.uk  

Golygydd: Claire Sanders

Cyfranwyr: Tomas Barret, Mike Bishop, yr Athro Celia Kitzinger, 
yr Athro Jenny Kitzinger, Ellie Philpotts, Alison Tobin 

Ffotograffiaeth: Mike Hall, Laura Hodges a Matthew Horwood.
Ffotograffiaeth ychwanegol gan iStock a Shutterstock

Dylunio: CR Design

Prawfddarllen: Weltch Media

Cynhyrchir Herio Caerdydd gan yr Adran Cyfathrebu a Marchnata, 
Prifysgol Caerdydd, 2 - 4 Rhodfa’r Parc, Caerdydd, CF10 
3BN. Cyhoeddir Herio Caerdydd yn Gymraeg a Saesneg. I 
wneud yn siŵr ein bod yn anfon y fersiwn cywir i chi ebostiwch 
challengecardiff@caerdydd.ac.uk i roi gwybod i ni ym mha 
iaith yr hoffech chi dderbyn eich rhifyn.

Jiwdas: Arch-fradwr neu offeryn 
hanfodol ar gyfer iachawdwriaeth?
Archesgob	Cymru,	Dr	Barry	Morgan,	sy’n	herio’r	Athro	
Walford	Davies	am	y	dewisiadau	diwinyddol	a	llenyddol	
sy’n	sail	i’w	gyfrol	ar	Jiwdas
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Newyddion ymchwil
Y Brifysgol yn lansio pum sefydliad 
ymchwil blaenllaw newydd

Mae’r Brifysgol yn ailfywiogi ei 
hymrwymiad i ddatrys rhai o’r 
problemau pwysicaf sy’n wynebu’r 
ddynoliaeth drwy sefydlu pum Sefydliad 
Ymchwil blaenllaw newydd.
Mae arbenigwyr byd-eang 
o ddisgyblaethau amrywiol 
yn cyfuno eu harbenigedd i 
ddatblygu datrysiadau newydd 
ac arloesol i broblemau 
dyrys y byd sydd ag effaith 
pellgyrhaeddol. Yn ogystal 
â chreu cyfleoedd ar gyfer 
ymchwilwyr cyfredol, bydd y 
sefydliadau yn denu’r dalent 
ryngwladol orau i Gaerdydd.

Gyda’r datblygiad hwn mae nifer 
Sefydliadau Ymchwil Caerdydd 

yn dyblu a mwy gyda chyfanswm 
o naw – gyda’r pedwar cyntaf 
ar waith ers 2011. Yn y pedair 
blynedd ers eu sefydlu, mae’r 
sefydliadau ymchwil gwreiddiol 
wedi gwneud camau breision yn 
eu meysydd.

Ymhlith y sefydliadau newydd 
mae’r Sefydliad Ymchwil 
Arloesedd Data, y Sefydliad 
Ymchwil Systemau Imiwnedd, 
y Sefydliad Ymchwil Dyfroedd, 
y Sefydliad Ymchwil Trosedd a 

Diogelwch a’r Sefydliad Ymchwil 
Systemau Ynni - a bydd pob 
un yn allweddol wrth adeiladu 
ar lwyddiant Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 
2014 a osododd Caerdydd yn 
bumed yn y DU am ansawdd ei 
hymchwil, ac yn ail am effaith.

Y gobaith yw y bydd y 
gweithgareddau ymchwil hyn yn 
helpu i wireddu nod strategol y 
Brifysgol o gyrraedd y cant gorau 
ar restr Prifysgolion y Byd QS 
erbyn 2017.

Dywedodd Is-Ganghellor 
Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: 
“Rydyn	ni	am	i’n	sefydliadau	
newydd	anfon	neges	glir	fod	
gennym	ni’r	mas	critigol	a’r	
rhagoriaeth academaidd i wneud 
gwahaniaeth i’r problemau 
mawr	sy’n	wynebu’r	ddynoliaeth,	

ac	yn	y	meysydd	hyn	rydyn	ni’n	
bwriadu arwain y byd.

Yn	y	cyfnod	byr	ers	ffurfio’r	
sefydliadau	cyntaf	yn	2011,	
mae	eu	gwaith	arloesol	mewn	
meysydd	sy’n	amrywio	o	
ddarganfod cyffuriau i glefydau 
niwrolegol	eisoes	wedi	dangos	i’r	
byd	bod	gan	Gaerdydd	gryfderau	
ac	uchelgais	fel	prifysgol	fyd-
eang.

Mae’n	bwysig	fod	ein	hymchwil	
yn parhau i gynnig atebion 
i’r	heriau	mwyaf	sy’n	bygwth	
ein	dyfodol,	ac	rwy’n	hyderus	
y gallwn ni lwyddo drwy 
ganolbwyntio ein hymdrechion 
yn	y	meysydd	newydd	hyn.”

£1.8m ar gyfer adnodd ar-lein Cymraeg cyfoes
Bydd Prifysgol Caerdydd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad y corpws cyntaf erioed o’r  
iaith Gymraeg ar raddfa fawr, gan lunio set data gychwynnol o 10 miliwn o eiriau Cymraeg.

Mae Ysgol Saesneg, 
Cyfathrebu ac Athroniaeth 
y Brifysgol wedi sicrhau 
£1.8m o gyllid oddi wrth y 
Cyngor Ymchwil Economaidd 
a Chymdeithasol (ESRC) 
a Chyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau 
(AHRC) ar gyfer prosiect 
rhyngddisgyblaethol 

cydweithredol y Corpws 
Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes 
(CorCenCC).

Gan ddechrau ym mis Mawrth 
2016, bydd y prosiect yn 
rhedeg am dair blynedd 
a hanner, gan dynnu ar 
arbenigrwydd o Brifysgolion 
Abertawe, Bangor a 
Chaerhirfryn.

Bydd y corpws - casgliad 
mawr o destunau, neu gorff 
o ddeunydd ysgrifenedig neu 
lafar ar gyfer dadansoddi 
ieithyddol - yn cynrychioli 
defnydd o’r Gymraeg ar draws 
pob math o gyfathrebu. Bydd 
hyn yn cynnwys iaith lafar, 
ysgrifenedig a digidol, gan 
gwmpasu gwahanol genres, 
amrywiaethau ieithyddol 
(rhanbarthol a chymdeithasol) 
a chyd-destunau.

Tynnir y cyfranogwyr o blith 
562,000 o siaradwyr Cymraeg 
yn y DU, fydd yn cyfrannu drwy 
dechnolegau digidol torfol a 
chydweithio cymunedol.

Caiff rhagor o fanylion am 
y prosiect a’r modd y bydd 
defnyddwyr yn gallu cyfranogi 
eu rhannu pan fydd yn fyw yn 
2016.

Dywedodd Dr Dawn Knight, 
o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu 
ac Athroniaeth, sy’n arwain 
y prosiect: “Yr	hyn	rydyn	
ni’n	gobeithio	ei	gyflawni	yw	
datblygu’r	corpws	byw	esblygol	

mawr cyntaf, yn cynrychioli’r 
iaith	Gymraeg	ar	draws	pob	
math o gyfathrebu ac y bydd 
defnyddwyr	y	Gymraeg	yn	
cyfrannu ato.

Bydd	y	prosiect	yn	cael	effaith	
gadarnhaol	ar	waith	cyfieithwyr,	
cyhoeddwyr, gwneuthurwyr 
polisi,	datblygwyr	technoleg	
iaith ac academyddion, a chaiff 
pecyn cymorth penodol ei lunio 
i	athrawon	a	dysgwyr,	gan	
integreiddio	swyddogaethau	
corpws	sylfaenol	ar	gyfer	
archwilio’r	defnydd	o	iaith.”

Mae’r amrywiaeth o 
randdeiliaid sy’n ymwneud 
â’r prosiect, sy’n cynnwys 
Llywodraeth Cymru, 
Cydbwyllgor Addysg Cymru, 
Cymraeg i Oedolion, 
Gwasg y Lolfa a Geiriadur 
Prifysgol Cymru yn arwydd 
o berthnasedd ieithyddol, 
diwylliannol a chymdeithasol y 
prosiect.

Dyfarnu anrhydedd pwysig  
i’r Athro Karen Holford
Etholwyd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor 
Prifysgol Caerdydd, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg, yn Gymrawd yr Academi Peirianneg Frenhinol.

Dyma un o’r anrhydeddau 
cenedlaethol uchaf y gall 
peiriannydd ei dderbyn, ac 
mae’n gydnabyddiaeth o yrfa 
ymchwil nodedig yr Athro 
Holford ym maes diwydiant 
ac academia, yn ogystal â’i 
hymrwymiad i weithgareddau 
allanol a hyrwyddo peirianneg 
fel gyrfa.

Ymunodd yr Athro Holford 
ag Ysgol Peirianneg Prifysgol 
Caerdydd fel darlithydd yn 1990, 
a daeth yn gyfarwyddwr yr Ysgol 
yn 2010. Ym mis Medi 2012, 
penodwyd yr Athro Holford 
yn Ddirprwy Is-Ganghellor 
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg.

Mae ei hymchwil cyfredol 
yn canolbwyntio ar allyrru 
acwstig, a sut mae datblygu 
synwyryddion amledd uchel 
i fonitro difrod mewn nifer 
o wahanol strwythurau a 
systemau, megis pontydd, 
adeiladau a geriau glanio 
awyrennau.

Yn ogystal â’i hymchwil, mae’n 
eiriolwr balch dros beirianneg 
ac yn aelod o nifer o bwyllgorau 
a chyrff sy’n annog pobl ifanc i 
ystyried gyrfa yn y maes.

Fel Cymrawd yr Academi 
Peirianneg Frenhinol, bydd yr 
Athro Holford yn ymwneud ag 
amrywiaeth o weithgareddau 
ar ran yr Academi, gan gefnogi 

ymchwil peirianneg, ffurfio polisi, 
addysg ac entrepreneuriaeth ac 
ymgysylltu â’r cyhoedd.

Mae Cymrodoriaeth yr 
Academi’n cynrychioli 
ymchwilwyr peirianneg gorau’r 
genedl, ynghyd ag arloeswyr, 
entrepreneuriaid, arweinwyr 
busnes a diwydiant. Ar hyn 

o bryd mae dros 1,500 o 
beirianwyr yn y Gymrodoriaeth, 
sy’n dod o bob sector a 
disgyblaeth ac sy’n arwain, 
llywio a chyfrannu at waith 
yr Academi ac yn cynnig 
arbenigedd.
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Caerdydd yn cael ei henwi’n 
‘Ganolfan Rhagoriaeth’ gan 
Precision Medicine Catapult
Mae Caerdydd wedi cael ei henwi’n ‘Ganolfan 
Rhagoriaeth’ mewn rhwydwaith o ganolfannau i 
ddatblygu meddygaeth fanwl ledled y DU.

Bydd arbenigedd Prifysgol 
Caerdydd o ran ymchwilio i 
dechnolegau arloesol ar gyfer 
sector gofal iechyd y DU, a’u 
datblygu, yn cefnogi Canolfan 
Precision Medicine Catapult 
yng Nghaerdydd. Mae’n un o 
chwe chanolfan a enwir ym 
mhrosiect £50m Precision 
Medicine Catapult, a ariennir 
gan Innovate UK, asiantaeth 
arloesedd Llywodraeth y DU.

O dan arweiniad consortiwm, 
gyda Llywodraeth Cymru, GIG 
Cymru a’r Brifysgol wrth y llyw, 
bydd y Ganolfan yn gweithio 

ar raglenni lleol, gan feithrin 
timau arbenigol ar draws y 
ddinas. 

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-
Ganghellor Prifysgol Caerdydd: 
“Mae’r cyhoeddiad yn tynnu 
sylw	at	arbenigedd	y	ddinas	
mewn meddygaeth fanwl, yn 
ogystal	ag	enw	da’r	Brifysgol	
ar gyfer ymchwil rhagorol yn y 
DU. Bydd Canolfan Caerdydd yn 
cefnogi rhaglenni clinigol a data 
pwysig	yn	y	DU,	fel	profi	modelau	
treialau clinigol newydd a 
datblygu	llwybrau	mabwysiadu’r	
GIG.	Bydd	gosod	Caerdydd	yn	

Rhwydwaith Catapult y DU yn 
dod	â	manteision	ehangach	i	
economi	Cymru	hefyd.”

Bydd y ganolfan, a gaiff 
ei chefnogi gan Brifysgol 
Abertawe hefyd, yn cydweithio 
â phartneriaid lleol, 
cenedlaethol a byd-eang i 
nodi a goresgyn rhwystrau 
rhag datblygu diwydiant 
meddygaeth fanwl blaenllaw 
yn y DU.

Dywedodd yr Athro Julie 
Williams, Prif Swyddog 
Gwyddonol Cymru a Deon 
Ymchwil Sefydliad Meddygaeth 
Seicolegol a Niwrowyddorau 
Clinigol Caerdydd: “Mae 
meddygaeth fanwl yn defnyddio 
profion	diagnostig	a	data	i	ddeall	
clefyd y claf yn fwy manwl, 
felly mae’n helpu i ddatblygu 
triniaethau	sydd	â	chanlyniadau	
mwy rhagweladwy, mwy diogel a 
chost-effeithiol.	Bydd	Canolfan	
Caerdydd yn gweithio gyda 
rheoleiddwyr, diwydiant a 

mentrau Llywodraeth Cymru a’r 
DU	i	ddatblygu’r	sector.”

Yn ôl Carwyn Jones, Prif 
Weinidog Cymru: “Mae 
sector	gwyddorau	bywyd	
Cymru’n ffynnu, ac mae gan 
Gymru	enw	da	byd-eang	am	
ragoriaeth ymchwil. Mae 
cyhoeddi Caerdydd yn un o’r 
canolfannau rhagoriaeth i 
ddatblygu meddygaeth fanwl 
heddiw yn hwb pellach i’r 
sector.”

Dywedodd Gweinidog y 
Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo 
Johnson, “Mae’r DU yn arwain 
y byd o ran y gwyddorau bywyd, 
ac rydym wedi ymrwymo i 
gryfhau ein gallu yn y diwydiant 
hollbwysig	hwn.	Bydd	y	
canolfannau rhagoriaeth hyn 
yn cefnogi ymchwilwyr ledled y 
wlad i ddatblygu technolegau 
meddygaeth fanwl fydd yn achub 
bywydau ac yn helpu i dyfu’r 
sector.”

Jo Johnson yn cyhoeddi cyllid 
newydd ar gyfer lab mellt

Mae Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson, wedi ymrwymo 
£2.6m i brosiect dan arweiniad Prifysgol Caerdydd i ddatblygu ffyrdd newydd  
i ddiogelu awyrennau modern rhag mellt.
Cynhelir prosiect ymchwil 
PROTEST, sydd hefyd yn 
cael ei arwain gan Airbus, yn 
Labordy Mellt Morgan-Botti 
sydd newydd ei ailgynllunio, 
a’i nod fydd deall ffenomena 
a ffiseg mecanweithiau 
cymalau awyrennau pan gânt 
eu hadeiladu o ddeunyddiau 
cyfansawdd carbon.

O’r blaen roedd awyrennau’n 
bennaf yn alwminiwm, sy’n 
dargludo trydan yn dda iawn ac 
felly’n diogelu’n well yn erbyn 
mellt, ond mae awyrennau 
modern yn cael eu gwneud o 
ddeunyddiau cyfansawdd carbon 
cryfach ac ysgafnach, nad ydyn 
nhw’n dargludo trydan gystal.

Bydd ymchwilwyr yn y labordy 
mellt yn astudio’r mecanweithiau 
sy’n berthnasol pan fydd mellt 
yn taro’r deunyddiau cyfansawdd 
carbon hyn ac yn dyfeisio ffyrdd i 
wneud y deunyddiau’n fwy diogel 
a dibynadwy.

Caiff yr wybodaeth ei defnyddio 
hefyd i wella effeithlonrwydd 
dylunio awyrennau a’u gwneud 
yn fwy darbodus a chadw 
safle’r DU fel arloeswr ym maes 
awyrofod.

Ar hyn o bryd, Labordy Mellt 
Morgan-Botti yw’r unig labordy 
mellt prifysgol drwy’r byd sy’n 
ymroi i ymchwil a phrofion 
awyrofod.

 

Cyllidir prosiect PROTEST gan 
Innovate UK, drwy’r Sefydliad 
Technoleg Awyrofod (ATI). Y 
partneriaid diwydiannol eraill 
yn y prosiect yw Grŵp AIRBUS 
yn Filton, HEXCEL, cynhyrchydd 
cyfansoddion carbon ger 
Caergrawnt, a’r Ganolfan 
Cyfansoddion Genedlaethol 
(NCC catapult).

Cyhoeddwyd y cyllid newydd yn 
ystod ymweliad Mr Johnson â 
Phrifysgol Caerdydd, pan gafodd 
gyfle hefyd i weld Sefydliad 
Catalysis Caerdydd sy’n arwain 
y byd, a Chanolfan Delweddu 
Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr 
Ymennydd (CUBRIC). 

Dywedodd Gweinidog y 
Prifysgolion a Gwyddoniaeth 
Jo Johnson: “Fel Llywodraeth 
Un	Genedl	rydyn	ni’n	cefnogi	
gwyddoniaeth	ac	arloesi	ar	
draws	y	DU.	Rydyn	ni	am	sicrhau	
mai ni yw y lle gorau yn Ewrop 
i	arloesi	a	dyna	pam	rydyn	
ni’n	buddsoddi	ym	mhrosiect	
unigryw	Prifysgol	Caerdydd	i	
greu	syniadau	newydd	ar	gyfer	
datblygu	sector	awyrofod	Cymru	
sydd	o	safon	fyd-eang.

Dyma’r math o arbenigedd 
rydyn ni’n ei gefnogi i ddiogelu 
llwyddiant y genedl a’i heconomi 
yn	y	dyfodol.”

Sganiwr MRI mwyaf pwerus Cymru’n cyrraedd Caerdydd

Mae Sganiwr MRI £6m enfawr gyda gwell gallu 
i ganfod clefydau yn yr ymennydd dynol wedi 
cyrraedd y Brifysgol.
Cyfeirir at y Sganiwr MRI 
fel system 7T, gan fod y 
magned ynddo yn 7 Tesla 
(Tesla = uned o gryfder maes 
magnetig). Bydd yn helpu 
ymchwilwyr yng Nghanolfan 
Delweddu Prifysgol Caerdydd 
er Ymchwil yr Ymennydd 
(CUBRIC) i astudio amrywiaeth 
o anhwylderau niwroddirywiol 
a seiciatrig gan gynnwys 
dementia, sgitsoffrenia ac 
iselder.

Mae’r 7T yn pwyso 40 tunnell 
a hwn yw’r trydydd o’i fath yn y 
DU. Siemens Healthcare sydd 
wedi’i ddarparu, a bydd yn 
cynorthwyo i ganfod clefydau’n 
gynnar a datblygu a monitro 
therapïau newydd.

Dywedodd yr Athro Derek 
Jones, Cyfarwyddwr CUBRIC: 
“Dyfodiad	y	sganiwr	7T	yw’r	
cam	mawr	nesaf	yn	esblygiad	
CUBRIC.	Bydd	yn	gwella	

Yr Athro Derek Jones

ein gallu i gynnal ymchwil o 
ansawdd	uchel,	gan	ein	helpu	
i ddeall y ffordd mae clefydau 
fel	dementia,	awtistiaeth	ac	
anableddau	dysgu’n	gweithio.	
Mae	cydweithio	gyda	GIG	Cymru	
a diwydiant yn helpu i ddod â 
thechnoleg	uwch	yn	agosach	at	
gleifion.”

Mae cyfrinach technoleg 
sganio 7T yn gorwedd yng 
nghryfder ei fagned enfawr, 
sy’n helpu i greu delweddau 
manylach o’r ymennydd dynol, 
a gall leihau amseroedd 
sganio i gleifion. Mae’r magned 
7T tua 7 gwaith yn gryfach na 
magnedau a ddefnyddir i godi 
ceir mewn iardiau sgrap, ac 
mae’n cynhyrchu delweddau â 
chydraniad uchel iawn.

Techneg sy’n dangos 
strwythurau mewnol y corff 
yw MRI – neu Ddelweddu 
Cyseiniant Magnetig. 
Gall wahaniaethu rhwng 
meinweoedd meddal, ac fe’i 
defnyddir yn aml i ddelweddu’r 
ymennydd, cyhyrau, a’r galon. 
Mae’n dechneg lle nad oes 
angen llawdriniaeth, ac erbyn 
hyn dyma’r dull delweddu a 

ddefnyddir fwyaf ym maes 
niwrowyddoniaeth.

Mae’r sganiwr newydd yn 
garreg filltir arall wrth gwblhau 
cyfleuster ymchwil newydd 
CUBRIC ar Gampws Arloesi 
Caerdydd ar Ffordd Maendy. 
Bydd yn agor yng ngwanwyn 
2016.

Mae Llywodraeth Cymru, 
Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop ac asiantaethau 
ariannu eraill o bwys yn 
cefnogi’r prosiect.

Chwith i’r dde: Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan, Gweinidog y 
Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson AS a’r Athro Manu Haddad



8 9

Corpus 

What can I say? I wasn’t there: 
Neither ready to relieve him 
of the transom’s heft

at Via Dolorosa, Station number five; 
nor standing with his mother 
on the quarry’s scree

to watch his wrists 
spiked expertly 
between electric nerve

and bone, and hear him 
gurgle, drowning in the liquor 
of his lungs. I could have tracked

the trail of blood 
from here to where the last gob 
hit the ground. The morning

had an air of perfect 
commonplace. I howled, 
so silently I know he heard. 

Judas,	Damian	Walford	Davies,	 
Seren,	2015
Delwedd:	Clive	Hicks-Jenkins

Herio Caerdydd
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Heriodd Archesgob Cymru, Dr 
Barry Morgan, yr Athro Walford 
Davies am y dewisiadau 
diwinyddol a llenyddol sy’n sail 
i’r gyfrol.

BM: Mae’r rhan fwyaf o feirdd yn ysgrifennu 
cerdd neu ddwy am Jiwdas; rydych chi wedi 
ysgrifennu cyfrol gyfan. Pam benderfynoch 
chi wneud hynny?

DWD: Sôn am ddyn yn ei gael ei hun mewn 
sefyllfa anodd. Jiwdas yw’r gŵr â’r eurgylch 
tywyll – bradwr dichellgar Crist ac eto asiant 
hanfodol iachawdwriaeth. Rwyf i hefyd yn 
cofio disgrifiad y bardd Brendan Kennelly 
ohono fel dim mwy nag ‘another ordinary 
appalled man’. Rwy’n hoffi hyn. Roeddwn i 
am edrych ar Jiwdas y paradocs, y broblem.

BM: Ac ymhle ydych chi’n sefyll yn bersonol 
o ran Jiwdas, o ystyried y ddwy wedd? Mae’n 
ddyn sydd wedi bradychu’r Iesu ac eto mae’r 

efengylau’n awgrymu na fyddai gwaith Crist 
wedi’i gyflawni hebddo.

DWD: Des i ato fel awdur creadigol 
yn hytrach na diwinydd dogmatig 

neu hanesydd neu grediniwr 
(er bod hynny yno yn rhywle). 
Does dim modd diffinio fy 
Jiwdas i. Os, wrth gwrs, 
oedd yn bodoli o gwbl: y 
farn hanesyddol arferol 
yw ei fod yn rhywbeth y 
bu’n rhaid i ffydd ifanc 
ei ddyfeisio er mwyn rhoi 
dŵr glas clir rhyngddi hi 

a’i gwreiddiau Iddewig. 
Bwch dihangol gwleidyddol. 

Mae llawer o wleidyddiaeth 
ddiwinyddol yn ymwneud â 

chreu Jiwdas, sydd wedi datblygu a 
chwyddo dros y 2,000 o flynyddoedd 

diwethaf.

BM: Dyw e ddim yn gymeriad deniadol iawn 
- os fel y dywedwch oedd yn bodoli o gwbl 
(a byddai rhai Cristnogion yn gwaredu rhag 
eich clywed chi a fi yn dweud hynny). Rydych 
chi’n creu darlun digon llwm o’n byd ni. Ai 
dyna eich canfyddiad o’r byd rydyn ni’n byw 
ynddo?

DWD: Rwy’n credu mai dyma fy 
nghanfyddiad o’r sefyllfa anodd y byddai 
Jiwdas, pe bai’n bodoli, ynddi. Roedd yn ŵr 
oedd yn deisyfu rhyddhad rhag goresgyniad 
y Rhufeiniaid, yn deisyfu rhyw fath o 
waredigaeth, ond heb wybod yn union beth 
fyddai hynny. Mae awydd apocalyptaidd 
Iddewig a meddylfryd gwleidyddol Iddewig yn 
helpu i ddarlunio helynt Jiwdas. 

BM: Ceir cwestiynau diwinyddol dwys yn eich 
llyfr. Ydych chi’n grefyddol eich hun a thrwy 
ysgrifennu barddoniaeth ydych chi’n archwilio 
cwestiynau ffydd?

Go brin fod galw rhywun yn ‘Jiwdas’ yn ganmoliaeth. Sonnir yn yr efengylau 
Cristnogol sut y bradychwyd yr Iesu ganddo gyda chusan, a hynny am arian. 
Mae’r Athro Damian Walford Davies wedi ysgrifennu cyfrol o farddoniaeth 
sy’n cwestiynu pwy oedd Jiwdas ac yn archwilio’r paradocsau sydd wedi tyfu 
o’i gwmpas. 

DWD: Rwy’n credu bod hwnna’n gwestiwn 
cwbl deg, gan fod yr Iesu’n dod i mewn ac 
allan o’r ffrâm yn y gyfrol hon, sy’n cael ei 
llefaru’n llwyr gan Jiwdas, wrth gwrs. Dyma’r 
Iesu fel y’i gwelwyd gan (fy) Jiwdas i, ac 
mae’r darlun a gawn yn gymhleth, unochrog, 
croesebol, ansefydlog. Mae’n debyg fod yr 
amwysedd sydd wrth galon y gyfrol hefyd 
wrth galon fy ffydd i. Cefais fy magu’n 
anghydffurfiwr ond fe’m bedyddiwyd yn yr 
Eglwys yng Nghymru yn fy ugeiniau cynnar. 
Byddwn i’n dweud bod darllen hanes a 
gwleidyddiaeth Palesteina’r ganrif gyntaf, a 
hefyd darllen barddoniaeth fel cerddi R. S. 
Thomas, wedi ffurfio fy ffydd.

Mae’n debyg fy mod yn agosach bellach at 
safle diweddarach R. S. Thomas sef mai Duw 
yw yn union yr hyn na allwn ni ei wybod. Mae 
ysgrifennu’r gyfrol hon wedi gwyro fy syniad o 
Dduw fel duwdod personol at yr anwybodaeth 
dywyll ond atseiniol hwnnw.

BM: Ond mae hynny’n gwbl uniongred, ond 
ydy, oherwydd does dim un ohonon ni’n gallu 
adnabod Duw. Mae’n diffyg gallu ni i adnabod 
Duw yn cael ei amlygu yn yr Ysgrythur 
Sanctaidd ac yng ngwaith y cyfrinwyr. Nid 
dim ond R. S. Thomas yw hyn, ac felly mae’n 
feddylfryd diwinyddol prif ffrwd.

I fynd yn ôl at R. S. Thomas: dywedodd fod 
cerdd ambell waith jest yn dod, ac ambell 
waith ei fod yn brwydro gyda hi am ddyddiau. 
Rwy’n cofio iddo ddweud wrthyf i unwaith 
bod llawer o bapur yn cael ei daflu i’r bin. Sut 
ydych chi’n cyfansoddi barddoniaeth – ydi e’n 
dod yn hawdd?

DWD: Rwy’n credu ei fod yn dod yn gymharol 
hawdd. Nid dyma fy ngwaith bob dydd yn yr 
un modd â’r swydd academaidd, ond mae 
barddoniaeth bellach yn rhan hanfodol o’r 
academi ymchwil. Dyw barddoniaeth ddim 
yn cael ei phlycio o’r awyr; mae sylfaen gaeth 
iddi. 

Mae’r efengylau’n fodel i fi fan hyn wrth gwrs; 
gallaf ymyrryd, dewis sut i ymdrin â rhywbeth 
sydd yno eisoes. Mae hynny bob amser yn 
help i roi cychwyn ar gerdd.

BM: Ceir awgrymiadau yn y gyfrol fod gan 
Jiwdas berthynas o garu a chasáu gyda’r Iesu 
sy’n ymylu ar fod yn homoerotig ar adegau.

DWD: Ydy, ac mae hynny’n rhywbeth rydyn 
ni wedi’i etifeddu o 2,000 o flynyddoedd o 
bortreadu Jiwdas. Yn ôl yn y 90au cynnar, 
cynhyrchodd y band U2 gân graff iawn am 
Jiwdas; mae’r geiriau fel hyn:

In	the	garden	I	was	playing	the	tart	– 
I	kissed	your	lips	and	broke	your	heart...

(‘Until the End of the World’, Achtung Baby, 
U2;	Island	Records,	1991)

Y gusan yna. Mae’n ganolog ond yw hi? Dyma 
sut y gwnaeth Jiwdas arwyddo pwy oedd 
Crist yn nhywyllwch yr ardd gyda’r ffaglau o’u 
cwmpas. Mae’n weithred ryfedd, y weithred 
baradocsaidd honno o gariad. Rwy’n credu 

Arch-fradwr neu offeryn hanfodol 
ar gyfer iachawdwriaeth?

Jiwdas: 

bod cariad yn ganolog i Jiwdas, yn ganolog i’w 
drasiedi.

Galar a chariad yw’r ffyrdd heriol o gyrraedd 
at Jiwdas, llawer mwy na sinigiaeth, creu 
delwedd ddrwg a’r cyhuddiadau o frad 
sydd wedi’u sefydlu o’i gylch. Beth ydyn ni’n 
ei olygu pan fyddwn ni’n galw rhywun yn 
‘Jiwdas’ heddiw? (Rydyn ni i gyd yn cofio’r 
waedd ‘Jiwdas!’ o’r gynulleidfa pan drodd Bob 
Dylan at gerddoriaeth drydan yn 1966 yn y 
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Manchester Free Trade Hall.) Mewn ffordd 
mae’n weithred gymhleth o gydymdeimlad – 
cydnabyddiaeth fod Jiwdas wedi’i orfodi gan 
amgylchiadau i sefyllfa benodol.

BM: Dim ond 22 o gyfeiriadau at Jiwdas sydd 
yn y Testament Newydd cyfan, er iddo gael 
effaith ddifrifol ar hanes Cristnogol. Mae 
rhai pob yn dweud mai cymeriad Jiwdas sy’n 
gyfrifol am lawer o wrth-Semitiaeth.

DWD: Yn wir, a gwelwyd sawl sbigyn o wrth-
Semitiaeth yn seiliedig ar Jiwdas o’r oesoedd 
canol i gyfnod y Natsïaid, hyd at ein cyfnod ni. 
Mae Jiwdas yn gyfoeswr i ni; mae fy nghyfrol 
yn ceisio adlewyrchu hynny.

Mae fy Jiwdas i - yr unig siaradwr dramatig 
wyf i wedi’i greu yn y gyfrol - yn byw mewn 
bydysawd deuol rhyfedd. Mae’n cylchdroi 
Jerwsalem y ganrif gyntaf mewn rhyw fath 
o stereo hanesyddol lle mae’r dyfodol, a’r 
rhyfel rhwng Israel a’r Arabiaid er enghraifft, 
mor fyw iddo ag oedd y tensiynau rhwng 
y Rhufeiniaid a’r Iddewon. Roeddwn i am 
ddwyn yr anacroniaethau hynny i’r amlwg 
i danlinellu ei berthnasedd. Felly bydd 
yn gweld dwy wraig yn aer-gusanu yng 
nghyntedd y Sheraton; bydd yn gweld milwyr 
Israel yn eu harddegau - fel y gwnes i pan es i 
Jerwsalem i ymchwilio’r gyfrol - gyda’u bysedd 
ar glicied diogelwch eu harfau awtomatig; a 
bydd yn ymateb i’r pethau hynny. Mae angen i 
feirdd ailfywiogi ffigurau o hanes a chwedl a’u 
gosod mewn cyd-destunau cyfoes.

Gaf i ofyn cwestiwn i chi. Beth oedd eich barn 
am y gyfrol o safbwynt diwinyddol?

BM: Rwy’n siŵr y bydd rhai pobl yn arswydo 
o’i darllen ac yn holi a ydych chi’n gwybod 

am beth ydych chi’n sôn, ac a ydych chi 
wedi astudio’r Ysgrythurau. I eraill yn ein 
plith, mae’r gyfrol yn edrych ar gwestiynau 
diddorol iawn, y dirgelwch diwinyddol wrth 
galon cymeriad Jiwdas mewn ffordd. Mae’n 
bradychu’r Iesu ac eto mae’n offeryn 
angenrheidiol ar gyfer iachawdwriaeth i’r byd 
yn y cynllun Cristnogol. Rydych chi’n teimlo 
ing mewnol Jiwdas yn y gyfrol hon.

Mae diwinyddwyr wedi awgrymu bod Jiwdas 
yn ceisio gwthio’r Iesu mewn cyfeiriad 
penodol ac nad oedd yr Iesu’n ymateb. 
Roedd yn gobeithio drwy wthio Crist mewn 
cyfeiriad chwyldroadol, y byddai newid yn 
digwydd. Yna mae’n byw i ddifaru ei frad pan 
aiff pethau o le.

DWD: I Jiwdas yn y gyfrol hon, mae’r Iesu’n 
siom. Mae’n edrych am Feseia milwrol, am 
glec fawr. Nid dyna a gafodd. Mae agwedd 
ohono sy’n credu y gallai’r Iesu arwain newid 
pe bai’n ymwroli, ac felly ceisio ei wthio i 
wneud hynny oedd Jiwdas.

BM: Dwyf i ddim wedi bod yno, ond mae 
lleiandy ar y safle lle honnir i Jiwdas ei grogi 
ei hun. Ydych chi wedi bod yno?

DWD: Na, chyrhaeddais i ddim o’r lleiandy 
hwnnw. Es i Ardd Gethsemane, wrth gwrs, yn 
ystod fy nhaith ymchwil yn 2009.

BM: Aeth yr awdur Peter Stanford, sydd fel 
chi newydd gyhoeddi cyfrol ar Jiwdas, i’r 
lleiandy y cyfeiriais ato, a dywedodd nad 
oes unrhyw arwydd o Jiwdas – fel pe bai’r 
lleianod yn teimlo embaras ei fod hyd yn oed 
wedi bodoli. Felly rydyn ni’n cau’r cylch mewn 
ffordd: oedd e’n bodoli ai peidio?

“I Jiwdas yn y gyfrol hon, mae’r Iesu’n 
siom. Mae’n edrych am Feseia milwrol, 
am glec fawr. Nid dyna a gafodd. Mae 

agwedd ohono sy’n credu y gallai’r Iesu 
arwain newid pe bai’n ymwroli, ac felly 

ceisio ei withio i wneud hynny oedd 
Jiwdas.”

DWD: Mae cael gwared ag unrhyw arwyddion 
o Jiwdas yn ddiddorol iawn. Mewn rhai 
rhannau o’r byd mae’n cael ei barchu fel 
sant ac yn Efengyl gnostig Jiwdas fe yw’r unig 
ddisgybl sy’n deall neges Crist yn llawn yn y 
pen draw.

BM: Mae clawr y gyfrol yn drawiadol iawn – 
coch yw lliw drygioni sy’n gysylltiedig â Jiwdas 
fel arfer. Ac yma mae’n ymddangos bron 
fel dafad mewn gwisg blaidd. Mae hynny’n 
baradocs hefyd.

DWD: Ie, dyma’r blaidd sy’n udo. Mae hon 
yn ddelwedd fendigedig o anesmwyth gan 
un o artistiaid mwyaf medrus Cymru, Clive 
Hicks-Jenkins. Yr hyn oedd Clive yn ei gofio o’r 
gyfrol oedd Jiwdas yn udo (heb sain) ar ennyd 
croeshoelio Crist. Mae’r clawr yn tynnu sylw 
at y cyswllt real hwnnw rhwng Jiwdas a’r Iesu 
sy’n ymwneud ag eiddigedd, cariad, dolur.

Doeddwn i ddim am i ddogma gydio; roedden 
i am wyro’r darllenydd allan o hynny a’i osod 
mewn gofod mwy anodd, gofod paradocs ac 
eironi. Felly dyw hwn ddim yn llyfr sy’n cynnig 
safbwyntiau diffiniol, nad oes modd eu trafod.

BM: Ac ai dyna yw eich neges i’r darllenwyr?

DWD: Yn llinellau olaf y gyfrol, mae Jiwdas 
yn troi i annerch y darllenydd, y byd, y 
dyfodol, gan ei ddisgrifio ei hun fel ‘the	dark	
conductor	of	your	lightning	strikes’. Os yw’r 
casgliad hwn o gerddi’n unrhyw beth, hoffwn 
ei alw’n ‘efengyl noir’.

I weld y cyfweliad llawn, ewch i:  
www.caerdydd.ac.uk/research/news/
challenge-cardiff

Bu Karen Turner, y mae ei gŵr Glynn wedi 
bod mewn cyflwr lled-ymwybodol ers nifer 
o flynyddoedd, yn cyfweld â’r Athro Jenny 
Kitzinger a’r Athro Celia Kitzinger am eu 
gwaith ar niwed catastroffig i’r ymennydd.

Anaf i’r 
ymennydd
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KT: Arweiniodd yr hyn ddigwyddodd i Glynn 
fi i wneud Ewyllys Fyw, Penderfyniad o Flaen 
Llaw, er mwyn fy niogelu fy hun a fy nheulu 
yn y dyfodol. Beth fedrwn ni ei wneud i 
annog pobl eraill i wneud hyn cyn i drychineb 
ddigwydd? 

CK: Mae ewyllys fyw, sy’n cael ei galw 
bellach yn Benderfyniad o Flaen Llaw 
i Wrthod Triniaeth, yn ffordd y gallwch 
wrthod o flaen llaw unrhyw driniaeth nad 
ydych chi am ei chael yn y dyfodol pan na 
fyddwch o bosib mewn cyflwr i wrthod. Fe 
gydsefydlais i elusen, Advance Decisions 
Assistance (ADassistance.org.uk) i helpu 
pobl i’w hysgrifennu. Pe bai Glynn neu Polly 
wedi ysgrifennu un, fe allen nhw fod yn 
cysgu’n dawel bellach. Y cyfan sydd angen 
ei wneud yw ysgrifennu rhywbeth fel “Os caf 
ddiagnosis fy mod mewn cyflwr diymateb 
neu led-ymwybodol gan ddau glinigwr â 
chymwysterau priodol X wythnos ar ôl y 
digwyddiad sydd wedi achosi’r cyflwr, rwy’n 
gwrthod pob triniaeth sydd â’r nod o estyn fy 
mywyd”. Llofnod, dyddiad, tyst, a datganiad 
yn nodi “Rwy’n mynnu gwrthod y driniaeth 
hon hyd yn oed os bydd fy mywyd mewn 
perygl o ganlyniad i hynny”. Mae hon yn 
ddogfen sy’n rhwymo’n gyfreithiol.

Y broblem yw er bod y gyfraith yn caniatáu 
hyn, ychydig iawn o gymorth sydd wedi’i roi 
gan y llywodraeth i hybu penderfyniadau 
o flaen llaw. Dydyn nhw ddim yn addas i 
bawb, ond mae pobl sy’n eu dymuno’n cael 

eu hamddifadu o’r cyfle i’w hysgrifennu. 
Rydyn ni wedi cynnwys penderfyniadau o 
flaen llaw yn ein hadnodd ar-lein (gweler yr 
adran ar ddymuniadau diwedd bywyd yn ein 
hadnodd healthtalk.org resource) ac rydyn 
ni’n ceisio lledaenu’r gair, drwy’r elusen a 
hefyd drwy Wyliau Before I Die a drefnwyd 
yng Nghaerdydd a Chaerefrog. Mae’n bwysig 
iawn fod pobl yn teimlo’n fwy abl i siarad am 
farw a marwolaeth.

KT: Mae eich gwaith wedi helpu Coleg 
Brenhinol y Meddygon (RCP) i ddatblygu 
canllawiau newydd ar anhwylderau 
hirdymor yr ymwybod. Sut maen nhw’n 
helpu ymarferwyr meddygol a theuluoedd 
i gydweithio’n agosach wrth benderfynu ar 
opsiynau triniaeth?

JK: Mae’r Canllawiau ar gael ar-lein drwy’r 
RCP a maen nhw’n werthfawr iawn gan eu 
bod yn darparu map, gydag arwyddbyst 
a chyfeiriadau ynghylch beth ddylai 
ddigwydd ac ar ba adeg, ar ôl i unigolyn 
fynd i gyflwr hirdymor o anhwylder yr 
ymwybod. I deuluoedd sy’n teimlo eu bod 
ar goll yn y diffeithwch, ar eu pen eu hun 
heb gwmpawd, mae hyn yn bwysig iawn. 
Ac i feddygon, sydd eu hunain o bosib yn 
ansicr am rai o’r materion, mae’n ddogfen 
gyfeiriol hanfodol. Drwy weithio gyda’r RCP 
gwnaethon ni’n siŵr bod gwybodaeth glir yn 
y canllawiau am ddyletswyddau meddygon 
i ymgynghori â theuluoedd. Rydyn ni hefyd 
wedi creu llyfrynnau ychwanegol yn seiliedig 
ar y Canllawiau i’w gwneud yn fwy hygyrch 

i deuluoedd, a’u helpu i ddal meddygon yn 
atebol - maen nhw i gyd ar gael ar wefan ein 
canolfan ymchwil yn www.cdoc.org.uk.

KT: Oes unrhyw oblygiadau gan waith y 
Ganolfan Ymchwil i Anhwylderau Cronig 
yr Ymwybod o ran ystyried a ddylid newid 
y gyfraith yn ymwneud â chleifion sydd â 
Chyflwr Diymateb Parhaol a Chyflwr Lled-
ymwybodol?

CK: Oes, ac rydyn ni’n ceisio ei newid! Y brif 
broblem rydyn ni’n ei hwynebu ar hyn o bryd 
yw bod y gyfraith yn dweud nad oes modd 
atal maeth a dŵr i glaf mewn cyflwr diymateb 
parhaol heb wrandawiad llys hyd yn oed 
os yw pawb, yr holl deulu a’r holl feddygon, 
yn credu ei fod er budd gorau’r claf i atal 
triniaeth o’r fath a bod y claf wedi mynegi’n 
glir na fyddai am gael ei gynnal yn y cyflwr 
hwn.

Does neb, y Grŵp Comisiynu Clinigol na’r 
Ymddiriedolaeth, y meddygon na’r teulu, 
yn awyddus i fynd i’r llys. Gall y broses o 
ymgeisio a mynd i’r llys fod yn frawychus, 
yn gostus ac mae’n cymryd llawer o amser. 
Mae hyn yn golygu bod cleifion yn parhau i 
dderbyn triniaeth am fisoedd neu (fel arfer) 
flynyddoedd ar ôl i aelodau o’r teulu ddod 
i gredu nad dyma beth fyddai’r claf yn ei 
ddymuno. Rydyn ni’n gweithio gyda thîm o 
gyfreithwyr amlddisgyblaethol, meddygon 
ac arbenigwyr eraill i ddod o hyd i ffordd i 
symleiddio’r broses o ymgeisio i’r llys a’i 
gwneud yn llai o straen i bawb. 

Yr Athro Jenny Kitzinger a’i chydweithiwr 
(a’i chwaer) yr Athro Celia Kitzinger yw 
Cyd-gyfarwyddwyr y Ganolfan Ymchwil i 
Anhwylderau Cronig yr Ymwybod (CDoC), 
cyd-fenter a sefydlwyd ganddyn nhw rhwng 
prifysgolion Caerdydd a Chaerefrog, sy’n 
cynnwys cydweithwyr ar draws meysydd y 
gyfraith, athroniaeth, hanes, cymdeithaseg, 
y gwyddorau cymdeithasol a disgyblaethau 
eraill. Mae’r Ganolfan yn ymchwilio i heriau 
cyfreithiol a moesegol cyflyrau diymateb a 
lled-ymwybodol.

Sefydlodd y ddwy chwaer y ganolfan ymchwil 
yn dilyn eu profiadau eu hunain o’r hyn 
ddigwyddodd i’w chwaer, Polly, a anafwyd yn 
ddifrifol mewn damwain car ger Aberhonddu 
yn 2009. 

Bu’r ddwy’n cynnal cyfweliadau gyda thros 
65 o aelodau teuluol â phrofiad o berthynas 
mewn coma, cyflwr diymateb neu led-
ymwybodol ac maen nhw wedi defnyddio eu 
hymchwil i lywio dros ddwsin o gyhoeddiadau 
sydd wedi’u cyd-awduro a’u hadolygu gan 
gymheiriaid a hefyd creu adnodd ar-lein. 
Mae’r adnodd i’w weld ar y llwyfan healthtalk.
org (http://bit.ly/1HchkbX); mae’n crynhoi 
eu canfyddiadau ymchwil, ynghyd â dangos 
cyfweliadau wedi’u ffilmio, i ddarparu 
cymorth i deuluoedd a hyfforddiant i weithwyr 
proffesiynol.

Pan ddyfarnodd Prifysgol Caerdydd Wobr 
Arloesi ac Effaith 2015 i’r fenter hon, 
ysgrifennodd Karen Turner, o Ipswich, i 
ddweud pa mor werthfawr fu ymchwil y 
chwiorydd Kitzinger iddi hi: “Fel gwraig i 
rywun	sydd	mewn	cyflwr	lled-ymwybodol,	
ac	wedi	bod	felly	ers	pum	mlynedd,	rwy’n	
gwybod	bod	hwn	yn	brofiad	unig	iawn	i	fi	ac	i	
fy	mhlant.	Mae’r	ymchwil	hwn	yn	cynnig	cyfle	
i	deuluoedd	ddweud	eu	hanes,	a	theimlo	
bod	llais	ganddyn	nhw.	Mae	arbenigwyr	o’n	
cwmpas	ym	mhob	man	yn	gofalu	am	ein	
perthnasau,	ond	does	ganddyn	nhw	ddim	yr	

un	profiad	byw	ag	sydd	gennym	ni	a	dydyn	
nhw ddim wir yn ‘gwybod’ beth rydyn ni’n ei 
wynebu’n	emosiynol	ac	yn	ymarferol.	Mae	
ymchwil fel hwn yn helpu’r teuluoedd a hefyd 
yn	cynnig	cyfle	i’r	gweithwyr	proffesiynol	
edrych	y	tu	hwnt	i’r	claf	at	y	teulu	cyfan.”

Bu Karen yn sgwrsio gyda’r chwiorydd am eu 
gwaith arloesol.

KT: Pam ddechreuoch chi ymchwilio i gyflwr 
coma ac anhwylderau’r ymwybod?

CK: Ar ôl i Polly gael ei hanafu yn 2009 
roedd mewn cyflwr diymateb i ddechrau ac 
yn dilyn hynny mewn cyflwr lled-ymwybodol. 
Yn ystod y cyfnod hwnnw a hyd yn oed nawr 
ei bod yn ymwybodol unwaith eto ond gydag 
anableddau niwrolegol niferus a dwys, roedd 
problemau gwirioneddol gyda’i gofal. Ambell 
waith roedden ni’n teimlo bod unigolion 
yn gweithredu’n amhriodol, ond ar y cyfan 
doedd dim bai ar unrhyw unigolyn. Yn bennaf 
y system oedd ar fai. Roedd fel pe bai diffyg 
gwybodaeth gan y meddygon am y gyfraith 
a doedd hyd yn oed y cyfreithwyr y buon ni’n 
ymgynghori â nhw ddim yn deall yn iawn beth 
y gellid ei wneud. Roedden ni mewn limbo 
heb unrhyw ffordd o fynegi gwerthoedd a 
chredoau clir Polly. Roedden ni’n gwybod 
fel teulu beth fyddai Polly’n ei ddymuno 
ond am nad oedd hyn yn cyd-fynd â’r hyn 
roedd y meddygon yn ei wneud cawsom ni 
ein hanwybyddu wrth geisio mynegi llais 
Polly. Doedden ni ddim wedi sylweddoli 
cyn hynny nad oes gan berthynas agosaf 
unrhyw hawliau i wneud penderfyniadau am 
driniaeth yn y sefyllfa hon ac roedd hynny’n 
dipyn o syndod.

JK: Rai misoedd ar ôl damwain Polly fe wnes 
i gais ac yn y pen draw cael fy mhenodi’n 
Ddirprwy Lles gan y Llys Gwarchod. Mae 
hon yn rôl swyddogol a grëwyd gan Ddeddf 
Galluedd Meddyliol 2005. Roedd hyn 
yn golygu fy mod i’n cael gwneud rhai 

penderfyniadau ar ran Polly, ond doeddwn 
i ddim yn cael gwrthod rhai triniaethau 
y byddai hi yn fy marn i wedi dymuno eu 
gwrthod. Hyd yn oed gyda phenderfyniadau 
oedd o fewn fy mhwerau cyfreithiol roeddwn 
i’n parhau i gael fy ngwrthod gan bobl nad 
oedden nhw’n deall beth oedd Dirprwy Lles. 
Ers hynny rydyn ni wedi cael ymddiheuriad 
swyddogol am hyn, ond mae’n rhy hwyr i 
wneud gwahaniaeth i Polly.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd ein dadansoddiad 
ni o’r sefyllfa, a’r ymchwil aethon ni 
ymlaen i’w wneud gydag amrywiaeth eang 
o deuluoedd, yn gwneud gwahaniaeth 
i bobl eraill, ac rydyn ni wedi bwydo ein 
canfyddiadau i ddogfennau polisi fel gwaith 
gan Dŷ’r Arglwyddi yn craffu ar y modd mae’r 
Ddeddf Galluedd Meddyliol yn gweithio’n 
ymarferol.

KT: Sut gall yr adnodd ar-lein gynorthwyo 
teuluoedd?

CK: Roedden ni am roi gwybodaeth gywir i 
deuluoedd am eu rôl mewn penderfyniadau 
meddygol, sef dweud wrth feddygon beth 
fyddai’r claf yn ei ddweud yn y sefyllfa hon pe 
bai’n gallu. Mae’r adnodd ar-lein yn egluro 
sut gall teuluoedd ofyn am gyfarfodydd Lles 
Gorau, a sut gallan nhw wneud yn siŵr bod 
dymuniadau, gwerthoedd a chredoau eu 
perthnasau o’r cyfnod cyn y ddamwain yn 
cael eu hystyried.

JK: Ochr yn ochr â hyn roedden ni am 
gyfleu gwybodaeth gywir am gyflwr coma 
fyddai’n disodli pwyslais y cyfryngau ar 
adferiad gwyrthiol felly rydyn ni wedi cynnwys 
trafodaeth am yr hyn mae adferiad o goma 
hirfaith yn ei olygu fel arfer ynghyd â fideos 
o weithwyr proffesiynol blaenllaw yn y maes. 
Rydyn ni hefyd wedi gweithio gydag artistiaid 
i ddatblygu cynrychioliad o ‘goma’ tymor hir 
mewn celf, cerddoriaeth, barddoniaeth a hyd 
yn oed sioe bypedau. (www.buff.ly/1VgbvSW) 

Karen Turner yn siarad â’r Athro Celia Kitzinger am y modd 
mae eu gwaith yn y Ganolfan Ymchwil i Anhwylderau Cronig 
yr Ymwybod yn helpu teuluoedd cleifion mewn coma

Yr Athro Jenny Kitzinger yn ffilmio 
cyfweliadau ymchwil ar gyfer y prosiect 
(clipiau ar gael ar healthtalk.org.uk)

Yr Athro Celia Kitzinger yn holi 
Karen Turner am ei phrofiad

Chwith i’r dde: Margaret Kellas (cynrychiolydd cleifion/teulu ac aelod o’r Grŵp Ymgynghorol), yr Athro Jenny Kitzinger, yr Athro Celia 
Kitzinger a Gunars Libeks (cynrychiolydd cleifion/teulu ac aelod o’r Grŵp Ymgynghorol) yng Ngwobrau Gwybodaeth Cleifion y BMA

Daeth yr adnodd healthtalk.org am gyflyrau diymateb a lled-ymwybodol i’r brig yng nghategori Gwybodaeth am Faterion Moesegol yng 
Ngwobrau Gwybodaeth Cleifion y BMA 2015. 

Canmolodd yr adolygwr ar ran y BMA y tîm am greu adnodd gwbl onest ac unigryw fydd yn cynnig doethineb, empathi, dealltwriaeth a 
chymorth i eraill… fydd o werth mawr i deuluoedd a chlinigwyr. Ychwanegodd: “mewn dros bum mlynedd o adolygu ar gyfer y gwobrau 
dyma’r adnodd gorau i mi ei weld.” 

Defnyddiodd dros 4000 o bobl yr adnodd o fewn misoedd iddo gael ei lansio ac mae hefyd wedi ennill gwobrau am ei effaith ar bolisi a 
diogelwch.



14 15

Blaenoriaeth  
i’r Braster
Yn ôl Sefydliad Prydeinig y Galon, clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yw prif achos 
marwolaeth ar draws y byd. Mae gwyddonwyr sy’n gweithio yn y Sefydliad 
Ymchwil Systemau Imiwnedd newydd yn credu bod moleciwlau bach a elwir 
yn lipidau (neu “frasterau”) yn ganolog i’r epidemig hwn.

Byddai angen ymdrech arwrol i ddeall yn 
llawn yr hyn mae lipidau’n ei wneud a’r rôl 
maen nhw’n ei chwarae mewn achos o CVD. 
Ceir degau o filoedd o’r moleciwlau unigryw 
hyn yn ein cyrff - hyd yn oed mewn un gell - 
gyda nifer di-ri eto i’w darganfod.

Dyma’r her sy’n wynebu’r Athro Valerie 
O’Donnell a’i thîm, sy’n cynnwys biocemegwyr 
ac imiwnolegwyr. Mae eu hymchwil sylfaenol 
yn ceisio dadansoddi bioleg lipidau a’r modd 
maen nhw’n cyfrannu at gyflyrau sy’n bygwth 
bywyd fel tolchenau, croniadau braster a 
chaledu rhydwelïau.

Yn gynharach eleni, ymwelodd Joanne Oliver, 
cyn-nyrs a Rheolwr Datblygu Ardal ar ran 
Sefydliad Prydeinig y Galon yn ne Cymru, â 
Valerie yn ei labordy i ddysgu mwy am ei 
 

gwaith a’r hyn mae’n ei olygu i bobl sy’n byw 
gyda CVD.

JO: Wnewch chi sôn ychydig am eich 
ymchwil?

VO: Mae fy ymchwil yn ymwneud yn bennaf 
â lipidau a sut maen nhw’n rheoli llid mewn 
clefyd cardiofasgwlaidd. Yn draddodiadol 
rydyn ni’n meddwl am lipidau fel dihirod sy’n 
teithio drwy ein cyrff yn gwneud pethau drwg 
i waliau ein gwythiennau gan arwain at glefyd 
y galon. Ond dehongliad or-syml yw hyn, nad 
yw’n gwbl gywir.

Mae ein tîm ni’n dynodi lipidau newydd sy’n 
cael eu gwneud gan gelloedd gwaed sy’n 
cylchredeg, gan geisio deall sut maen nhw’n 
rheoleiddio prosesau iach normal, a beth 
i’w wneud pan fydd hyn yn mynd o’i le gyda’r 

gwythiennau’n dioddef CVD. Mae llawer o 
swyddogaethau pwysig gan lipidau.

Er enghraifft, mae strwythur eich celloedd 
- pilyn eich celloedd - wedi’i greu o lipidau. 
Maen nhw’n ffynhonnell bwysig o ynni a 
hefyd yn foleciwlau sy’n arwyddbyst. Pe 
baech chi’n eich torri neu anafu eich hun, 
mae nifer o wahanol gelloedd gwaed yn 
mynd at safle’r anaf i’ch atal rhag gwaedu 
ac atal bacteria rhag dod i mewn. Rhan fawr 
o’r modd mae’r celloedd yn gwneud hyn yw 
defnyddio lipidau i arwyddo i’w gilydd. Gelwir 
hyn yn llid. Ond pan fydd llid yn digwydd yn y 
lle anghywir, yna mae lipidau’n rhan fawr o’r 
broblem. Os caiff y lipidau hyn eu cynhyrchu’n 
ddwfn yn y wythïen yn hytrach nag allan yn 
safle’r briw, maen nhw’n dechrau sefydlu 
adweithiau llidus yn y lle anghywir a gall 

hynny fod yn ddechrau arthrosclerosis (cyflwr 
pan fydd wal rhydweli’n tewychu o ganlyniad i 
ddyddodion plac brasterog).

Mae gwaith fy ngrŵp i’n ymwneud â 
darganfod lipidau newydd mewn celloedd 
dynol gan ddefnyddio sbectrometreg màs, 
ac yna creu’r lipidau newydd drwy synthesis 
cemegol er mwyn i ni allu deall eu cyfraniad 
at achosi clefyd cardiofasgwlaidd a sut maen 
nhw’n rheoleiddio llid yn ogystal â phrosesau 
gwella naturiol.

JO: Sut mae eich ymchwil chi’n unigryw 
o’i gymharu â gwaith ymchwilwyr 
cardiofasgwlaidd eraill?

VO: Mae gan lawer o wyddonwyr ddiddordeb 
yn y rôl sydd gan lipidau mewn clefyd 
cardofasgwlaidd ac iechyd normal. Ond mae’r 
rhan fwyaf o bobl yn tueddu i ymchwilio i 
lipidau rydyn ni eisoes yn gwybod amdanyn 
nhw, sydd wedi’u darganfod yn y gorffennol, 
ac a allen nhw ddod yn therapi defnyddiol 
neu’n darged ar gyfer trin clefydau llidiol.

Diolch i ddatblygiadau ym maes 
sbectrometreg màs, rydyn ni wedi 
amcangyfrif bod tua hanner y lipidau yn ein 

celloedd yn parhau’n anhysbys, felly yn ein 
labordy rydyn ni’n gweithio i ddysgu mwy am y 
lipidau newydd hyn – rhai nad oes neb wedi’u 
gweld o’r blaen. Yn bennaf rydyn ni’n astudio 
celloedd imiwn sy’n cylchredeg yn ein gwaed. 
Y rhain yw’r celloedd sy’n ymladd heintiau ac 
sy’n eich atal rhag gwaedu, ac maen nhw’n 
cynhyrchu llawer o lipidau diddorol sydd â’r 
potensial i achosi problemau’n ymwneud 
â chlefyd cardiofasgwlaidd. Rydyn ni wedi 
darganfod dros 100 o lipidau newydd a wneir 
gan gelloedd gwaed o’r enw platennau, 
ac mae llawer ohonyn nhw’n hybu ceulo’r 
gwaed, rhywbeth dydych chi’n bendant ddim 
am iddo ddigwydd yn llif y gwaed gan fod hyn 
yn un o brif achosion trawiad ar y galon.

JO: Ydy deall y system imiwnedd yn hanfodol 
ar gyfer deall clefyd y galon?

VO: Yn bendant. Dros yr ugain mlynedd 
ddiwethaf cafwyd dealltwriaeth enfawr o’r 
ffaith fod y system imiwnedd yn un o’r prif 
elfennau sy’n achosi clefyd cardiofasgwlaidd. 
Rydyn ni hefyd yn gwybod bod perygl uwch y 
bydd pobl sydd ag anhwylderau imiwnedd/
llidiol cronig gan gynnwys dementia, diabetes 
ac arthritis yn cael clefyd y galon, felly mae’r 

un bobl yn tueddu i gael yr holl glefydau hyn. 
Mae hyn yn golygu bod ein prif anhwylderau 
llidiol i gyd yn cael eu hachosi gan brosesau 
tebyg. Fe wyddom fod llid a chelloedd imiwn 
gor-weithredol yn rhan fawr o hyn a bod 
lipidau’n ganolog i’r broses.

Mae llawer iawn nad ydyn ni’n ei wybod o 
hyd am sut mae celloedd imiwn yn achosi 
clefyd y galon, a chanlyniadau llid yn y lle 
anghywir ar yr adeg anghywir. Mae ein gwaith 
yn ymwneud â deall sut mae arwyddion gan 
lipidau’n cyfrannu at hyn. Gallai ymddangos 
fel rhan fach, ond mae lipidau’n gwneud 
llawer. Un enghraifft dda o hyn yw aspirin, a 
lipid bach o’r enw thromboxane. Caiff ychydig 
bach iawn o hwn ei wneud gan blatennau 
sy’n ei ddefnyddio i gyfathrebu a dweud wrth 
blatennau eraill i lynu at ei gilydd i ffurfio 
tolchen.

Mae aspirin yn atal y platennau rhag gwneud 
y lipid hwn a dyna pam mae’n cael ei roi i 
bobl sydd mewn perygl o gael trawiad ar 
y galon. Aspirin yw un o’r cyffuriau mwyaf 
cyffredin yn y byd ac mae’n gweithio drwy atal 
lipidau rhag cael eu gwneud.

Wrth gwrs, y broblem yw bod aspirin yn gallu 

“Diolch i ddatblygiadau ym maes 
sbectrometreg màs, rydyn ni wedi 

amcangyfrif bod tua hanner y lipidau 
yn ein celloedd yn parhau’n anhysbys, 
felly yn ein labordy rydyn ni’n gweithio i 
ddysgu mwy am y lipidau newydd hyn...”

Yr	Athro	Valerie	O’Donnell
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Herio CaerdyddHerio Caerdydd

Cartrefi’r 
dyfodol

“Mae’r Tŷ Solcer yn 
dangos y byddai’n 

bosib cwrdd â 
thargedau di-garbon 
mewn modd arloesol 

a fforddiadwy.”

Llun o’r Tŷ Solcer gan BASF

Yr Athro Valerie O’Donnell

Jo Oliver

Jo Oliver o Sefydliad Prydeinig y Galon a’r Athro Valerie O’Donnell mewn labordy ym Mhrifysgol Caerdydd

arwain at fwy o waedu oherwydd os nad oes 
gennych chi thromboxane mae’n anoddach 
i’ch gwaed geulo pan fydd angen iddo wneud.

Yn gyffredinol mae pobl yn meddwl am 
lipidau a chlefyd y galon yng nghyd-destun 
colesterol uchel neu driglyseridau uchel, ond 
mae’n llawer mwy cymhleth na hynny.

JO: Pe bai cefnogwyr Sefydliad Prydeinig y 
Galon yn gofyn pam ydyn ni’n cyllido eich 
ymchwil, beth allwch chi ddweud wrthyn ni 
am y datblygiadau rydych chi wedi’u gwneud 
a’r gwahaniaeth mae’n ei wneud hyd yma?

VO: Mae ein hymchwil yn canolbwyntio 
ar y wyddoniaeth sylfaenol, felly mae’n 
cymryd blynyddoedd lawer i’r buddion posibl 
gyrraedd y cleifion. Megis dechrau’r gwaith 
yw deall beth mae’r lipidau hyn yn ei wneud. 
Rhaid i ni ddeall bioleg ein system fasgwlaidd 
cyn i ni allu gobeithio datblygu triniaethau 
newydd i’r clefyd.

Dyw hi ddim mor syml â bod bwyta gormod 
o fraster yn achosi clefyd y galon. Mae’n 
ymwneud mwy â’r lipidau rydyn ni’n eu 
gwneud yn ein cyrff a sut maen nhw’n 
ymateb i haint, ymarfer corff, ysmygu, ein 
genynnau a’n ffordd o fyw. Ar y cam hwn 
rydyn ni’n edrych i weld beth mae’r lipidau 
newydd rydyn ni wedi’u darganfod yn ei 
wneud pan fydd clefyd y galon yn datblygu. 

Ar y llaw arall, mae rhywfaint o’r gwaith 
rydyn ni wedi’i wneud yn ddiweddar gyda 
haematolegwyr yn ceisio datblygu cyffuriau 
newydd a allai hybu ceulo’r gwaed gan 
fod gwaedu gormodol yn broblem fawr 
mewn anafiadau trawma, llawdriniaeth ac 
anhwylderau gwaedu etifeddol.

Mae lipidau eraill rydyn ni wedi gweithio 
arnyn nhw gyda chydweithwyr yn UDA bellach 
mewn treialon clinigol ar gyfer anhwylderau 
llidiol ond maen nhw’n dal ymhell o fod yn 
gyffuriau sydd ar gael i gleifion. Ond dyna’r 
nod yn y pen draw.

JO: Rydych chi bellach yn gyd-gyfarwyddwr y 
Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd. Sut 
fydd strategaeth ymchwil newydd y Sefydliad 
yn fuddiol i’ch maes ymchwil chi?

VO: Mae’r dull newydd rydyn ni wedi’i 
fabwysiadu yn y Sefydliad yn ymwneud 
â chymhwyso dulliau mathemateg a 
chyfrifiadureg i’n hymchwil - rhywbeth sydd 
angen ei wneud yn gynyddol - oherwydd 
y dyddiau hyn rydyn ni’n cynhyrchu llawer 
iawn o ddata ac mae’n her anferth i’w 
ddadansoddi a’i ddeall. Mae’r Sefydliad 
newydd yn caniatáu i ni arddangos y gwaith 
yng Nghaerdydd, ac mae’n ein gosod ni ar 
lwyfan byd-eang ymchwil imiwnedd. Ar gyfer 
fy ymchwil fy hun mae wedi bod yn rhyfeddol.

Mae gennym ni brosiectau ar y cyd yn yr 
Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg 
sy’n ein helpu ni i ysgrifennu meddalwedd 
ac awtomeiddio ein prosesau er mwyn i ni 
allu ymdrin â’r sypiau data anferthol mae 
ein sbectromedrau màs yn eu cynhyrchu. 
Mae hyn yn caniatáu i ni ddarganfod mwy o 
lipidau newydd ac yn ei gwneud yn haws ac 
yn gyflymach i weld pa lipidau sy’n werth eu 
hymchwilio mewn astudiaethau manylach. 
Mae hefyd yn caniatáu i ni gymharu 
lipidau mewn pobl gyda mwtaniadau 
genetig amrywiol sy’n gysylltiedig â chlefyd 
cardiofasgwlaidd a dementia.

JO: Beth hoffech chi ei gyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf o ran eich ymchwil?

VO: Mae llawer iawn i’w wneud, gan gynnwys 
darganfod rhagor o lipidau, gweld beth maen 
nhw’n ei wneud ac yna eu trosi’n ffyrdd 
newydd i gael diagnosis neu i drin clefyd 
cardiofasgwlaidd ac anhwylderau llidiol 
eraill. Rydyn ni’n credu bod un math o gell 
yn cynnwys tua 5,500 o lipidau unigryw, 
gyda hanner o’r rhain yn gwbl newydd. 
Mae’n fwy na digon i’n cadw ni’n brysur am 
flynyddoedd maith. Rydyn ni’n gweithio fel tîm 
rhyngddisgyblaethol, sy’n cynnwys cemegwyr, 
gwyddonwyr cyfrifiadurol, biolegwyr celloedd 
a chlinigwyr. Gwaith caled y grŵp cyfan sy’n 
gyfrifol am y ffaith ein bod yn llwyddo i wneud 
y gwaith hwn o gwbl.
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Er siom i lawer yn y diwydiannau adeiladu, 
eiddo ac ynni adnewyddadwy, mae’r 
Canghellor George Osborne wedi dileu 
cynlluniau i sicrhau bod holl gartrefi newydd  
y DU yn garbon niwtral erbyn 2016. 

Yn fuan ar ôl y cyhoeddiad hwn, 
dadorchuddiodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
ym Mhrifysgol Caerdydd dŷ carbon positif 
cyntaf y DU, sy’n gallu allforio mwy o ynni i’r 
grid trydan cenedlaethol na’r hyn mae’n ei 
ddefnyddio.

Adeiladwyd y ‘Tŷ Solcer’ tair llofft mewn 16 
wythnos yn unig ar gost sydd o fewn y gyllideb 
tai cymdeithasol, ac mae’n dangos y byddai’n 
bosib cwrdd â thargedau di-garbon mewn 
modd arloesol a fforddiadwy, gan greu buddion 
tymor hir i’r economi a’r amgylchedd.

Fel un o adeiladwyr tai mwyaf llwyddiannus 
y DU, mae Steve Morgan OBE, cadeirydd a 
sylfaenydd Redrow plc, yn gwbl ymwybodol o’r 
rôl hanfodol mae arloesi’n ei chwarae wrth 
ddarparu tai fforddiadwy i nifer fawr o bobl.

Mae gan Steve ddiddordeb yn yr heriau sy’n 
gysylltiedig â dylunio ac adeiladu tŷ carbon 
positif, ac mae’n chwilfrydig i weld sut y gellid 
ei gyflwyno’n ehangach ar draws y wlad.

Bu’n sgwrsio ag Ester Coma Bassas, pensaer 
prosiect y Tŷ Solcer, i ddysgu mwy.

SM: O ble daeth y syniad o adeiladu tŷ carbon 
positif?

ECB: Daeth y syniad am y tŷ yn sgil cysylltiad 
y Brifysgol â Sefydliad Ymchwil Carbon Isel 
Cymru (LCRI) – corff a sefydlwyd yng Nghymru 
yn 2008 i gysylltu ymchwil academaidd 

gyda diwydiant a’r llywodraeth, yn benodol i 
ddatblygu technolegau carbon isel.

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi bod 
yn ymwneud â rhaglen sy’n edrych ar yr 
amgylchedd adeiledig, a sut y gellir lleihau 
allyriadau carbon deuocsid drwy ddatblygu 
cydrannau adeiladu unigol a’r adeiladau eu 
hunain.

Tan yn ddiweddar, polisi llywodraeth y DU oedd 
y byddai pob cartref newydd yn garbon niwtral 
erbyn 2016, felly roedd yn ddatblygiad naturiol 
i ni ddod â’r holl dechnolegau diweddaraf at ei 
gilydd a dangos i adeiladwyr bod modd cwrdd 
â’r targed hwn ar bris fforddiadwy.   

SM: Fel rydych chi’n dweud, ychydig cyn i’r tŷ 
gael ei ddadorchuddio, rhoddodd llywodraeth 
y DU y gorau i gynlluniau i wneud pob cartref 
newydd yn garbon niwtral erbyn 2016, gan 
ddweud nad oes modd cwrdd â’r targed hwn 
yn gost-effeithiol. Ydy’ch prosiect chi wedi 
gwrthbrofi hyn?

ECB: Mae sawl ffordd i gyrraedd y targed 
di-garbon. Mae rhai’n teimlo na allwch chi 
gyflawni tai di-garbon drwy gynhyrchu ynni ar 
y safle yn unig ac felly, ar rai adegau yn ystod 
y flwyddyn – yn enwedig yn ystod misoedd 
y gaeaf – bydd angen tynnu ynni o’r grid 
cenedlaethol.

Mae adeiladwyr tai ar raddfa fawr yn enwedig 
wedi gwrthsefyll y symudiad at dai di-garbon, 
gan ddweud bod y targed yn rhy anodd ei 
gyrraedd, yn rhy gostus i’w weithredu ac yn peri 
risgiau wrth gymhwyso technolegau cymharol 
anghyfarwydd.

Yr hyn rydyn ni wedi’i ddangos yw ei bod yn 
gwbl bosibl, dros gyfnod o flwyddyn gyfan, i 
adeilad di-garbon gyflawni perfformiad ynni 
positif. Am bob 1 kWh o ynni mae’r Tŷ Solcer 
yn ei gymryd gan y grid cenedlaethol, mae’n 
gallu cynhyrchu a throsglwyddo 1.75 kWh o 
ynni yn ôl i mewn iddo.

Rydyn ni’n dal wrthi’n dadansoddi cost 
derfynol ail-greu’r tŷ, ond rydyn ni’n credu y 
byddai modd adeiladu un tŷ ar gost o ddeutu 
£1,000 am bob metr sgwâr. Pe baech chi’n 
adeiladu nifer o’r tai hyn ar yr un pryd, byddai 
modd cael gostyngiad o 10 i 15% yn y gost. 
Yna byddai’r costau o fewn y meincnod tai 
safonol, sydd ar hyn o bryd rhwng £800 a 
£1,000 y metr sgwâr.

SM: Beth sy’n gwneud y prosiect hwn yn 
unigryw?

ECB: Mae’r tŷ yn unigryw nid yn unig am ei 
fod yn ynni positif dros y flwyddyn gyfan – gan 
allforio mwy o ynni i’r grid na’r hyn mae’n ei 
ddefnyddio – ond hefyd caiff ei adeiladu gyda 
deunyddiau carbon isel o’r gadwyn gyflenwi 
leol. Er enghraifft, roedd y sment yn y sylfaeni’n 
fath carbon isel arbennig a ddatblygwyd gan 
gwmni lleol ym Mhen-y-bont, a darparwyd 
y paneli insiwleiddio hynod o effeithlon gan 
gwmni yn Llanymddyfri.

Ymhellach, caiff technolegau parod a 
ddefnyddir i gynhyrchu, storio a throsglwyddo 
trydan eu hintegreiddio i ffurfio un system 
hyblyg gyflawn yn hytrach nag ychwanegu nifer 
o elfennau gwahanol un wrth un. Does dim 
byd fel hyn wedi’i wneud yn y DU o’r blaen, 
ac mae’n cadarnhau Cymru fel arloeswr 
technoleg carbon isel.

SM: Beth oedd rhai o’r heriau mwyaf 
wyneboch chi wrth ddylunio ac adeiladu’r tŷ?

ECB: Yr her fwyaf oedd cymhwyso’r hyn rydyn 
ni’n ei alw’n ddull systemau. I wneud y Tŷ 
Solcer mor effeithlon a hawdd ei ddefnyddio â 
phosib, roedd rhaid i ni sicrhau bod pob un o’r 
technolegau mewn gwirionedd yn gallu ‘siarad’ 
â’i gilydd.

Yn y gorffennol mae technoleg wedi’i 
ychwanegu’n ddiweddarach at adeiladau, 
sy’n gallu gor-gymhlethu pethau a’i wneud yn 
anodd i ddefnyddiwr yr adeilad ei ddeall. Dylai 
tŷ clyfar fod yn hawdd ei ddefnyddio.

Yn y Tŷ Solcer, roedd y paneli solar oedd yn 
cynhyrchu ynni’n gysylltiedig â’r batris oedd 
yn storio ynni, oedd wedyn yn gysylltiedig 
â’r systemau gwresogi, golau, awyru a 
phŵer bach. Hefyd roedd y systemau wedi’u 
hintegreiddio ym mhensaernïaeth y tŷ ei hun, 
felly y paneli solar oedd to’r tŷ a’r casglwr aer 
thermol solar oedd y ffasâd.

Fel pensaer roedd hyn yn heriol oherwydd 
roedd rhaid i mi feddwl fel peiriannydd drwy 
gydol y broses ddylunio.

SM: Sut aethoch chi ati i gyrchu’r deunyddiau 
a’r technolegau carbon isel i adeiladu’r tŷ, a 
sut lwyddoch chi i gadw’r costau i lawr?

ECB: Un o’n prif nodau wrth ddylunio ac 
adeiladu’r tŷ oedd nid yn unig dangos bod 
modd cwrdd â thargedau di-garbon, ond 
hefyd arddangos y technolegau sy’n cael eu 
datblygu ar hyn o bryd yng Nghymru. Drwy ein 
hymwneud â’r LCRI, roedden ni’n gallu cyrchu’r 
mwyafrif o’r cydrannau adeiladu, cyhyd ag 

oedd hynny’n ymarferol, gan weithgynhyrchwyr 
a gosodwyr yng Nghymru.

Roedd hwn yn brofiad dysgu enfawr i bawb, 
gan mai dyma’r tro cyntaf yr oedd rhai o’r 
contractwyr lleol wedi gosod eu cydrannau. 
Mae llawer ohonyn nhw bellach yn cymhwyso’r 
profiad hwn i adeiladau eraill.

Fodd bynnag roedd oblygiadau i fi fel pensaer, 
oherwydd os ydych chi am wneud y gorau 
o gyflenwyr lleol mae’n rhaid i chi edrych ar 
ba dechnolegau sydd ar gael yn gyntaf ac 
addasu’r dylunio yn unol â hynny.

SM: Os yw estheteg y tŷ yn annerbyniol, sut 
gellir ei wella heb effeithio ar yr egwyddorion 
carbon positif

ECB: Mae harddwch, neu estheteg, yn werth 
goddrychol yn fy marn i. Drwy edrych ar y 
Tŷ Solcer, mae’n gwbl amlwg na wnaethom 
ddilyn dull traddodiadol, lle mae’r pensaer yn 
defnyddio methodoleg dylunio confensiynol 
sy’n canolbwyntio’n bennaf ar estheteg, ac ar 
ofod a ffurf adeilad. Yn hytrach, rydym wedi 
cynnig dyluniad pensaernïol sy’n seiliedig ar 
berfformiad, sy’n defnyddio dull cyfannol o 
sicrhau perfformiad ynni a thermol adeiladau, 
ond sydd hefyd yn sicrhau nad yw defnydd nac 
estheteg y dyluniad yn cael eu hanwybyddu. 
Gyda chymaint o broblemau byd-eang fel tlodi 
tanwydd a chynhesu byd-eang, credaf fod rhaid 
i’r sector tai ysgwyddo cyfrifoldeb mwy o lawer 
yn yr 21ain ganrif. Rydym am droi cartrefi’r 
DU yn orsafoedd pŵer, ac i mi, dyna yw’r gwir 
harddwch.

SM: Nawr eich bod chi wedi adeiladu’r 
prototeip yn llwyddiannus, sut fyddwch chi’n 

annog adeiladwyr tai fel fi i fabwysiadu’r 
cysyniad hwn?

ECB: Ein tasg allweddol nawr yw sicrhau bod 
yr holl dechnolegau rydyn ni wedi’u defnyddio 
yn cael eu monitro’n barhaus i asesu sut mae’r 
tŷ yn defnyddio ac yn cynhyrchu ynni. Mae’r 
tŷ ar hyn o bryd yn lletya busnes lleol, sy’n ein 
helpu ni i fonitro’r defnydd parhaus o ynni.

Pan orffennon ni adeiladu’r tŷ yn gynt eleni, 
cynhaliwyd digwyddiad lansio ar y safle gydag 
amrywiaeth o randdeiliaid yn bresennol yn 
ogystal â’r cyfryngau cenedlaethol. Golygodd 
hyn sylw eang ac arweiniodd at ymweliadau 
gan nifer o sefydliadau a swyddogion â’r tŷ i 
weld sut y gellid ei atgynhyrchu’n ehangach. 
Ymhlith y rhanddeiliaid roedd BBaChau, 
Llywodraeth Cymru, perchnogion adeiladau, 
landlordiaid, datblygwyr tai cenedlaethol ac, 
yn rhyfeddol, Is-Arweinydd Tsieina yn ystod ei 
hymweliad â’r Brifysgol.

Rydyn ni’n parhau i ymgysylltu â phob un o’r 
rhanddeiliaid hyn, ac yn eu hysbysu sut mae’r 
tŷ’n perfformio a’r prosiectau sydd ar waith at 
y dyfodol. 

SM: Beth yw camau nesaf y prosiect?

ECB: Rydyn ni nawr yn edrych sut y gallwn ail-
greu’r cysyniad hwn ar raddfa fawr, gan estyn 
ein gwaith i gwmpasu prosiectau tai mwy o 
faint a mathau eraill o adeiladau.

Ein cam nesaf ar lefel adeilad fydd dylunio 
ac adeiladu rhes o dai carbon positif 
sy’n gysylltiedig â’i gilydd, gyda phob tŷ’n 
gweithredu fel gorsaf bŵer unigol gyda’r 
potensial i rannu ynni gyda’r tai eraill.

Y brif ystafell wely 
yn y Tŷ Solcer

Ester Coma Bassas y tu 
allan i’r Tŷ Solcer 

Tŷ Solcer o’r cefnSteve Morgan OBEPaneli’r to

Am bob 1 kWh o ynni 
mae’r Tŷ Solcer yn 

ei gymryd gan y grid 
cenedlaethol, mae’n 

gallu cynhyrchu a 
throsglwyddo 1.75 kWh 
o ynni yn ôl i mewn iddo.
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Herio Caerdydd

Nathan Roberts yw Pennaeth Cymorth 
Addysg Prifysgol Caerdydd, yn gyfrifol 
am greu a rheoli prosiect CUROP. Mae’n 
crynhoi’r manteision mae CUROP yn eu 
darparu mor eang:

“O’r	dechrau	yn	2008,	mae	rhaglen	CUROP	
wedi	anelu	at	gyflenwi	lleoliadau	ymchwil	
unigryw	i	fyfyrwyr	israddedig.	Hwn	bellach	
yw un o’r cynlluniau mwyaf o’i fath yn y DU, 
ac mae’n tyfu’n fwy fyth fel rhan nodedig o 
brofiad	Caerdydd.	Bob	blwyddyn	mae	dros	
100	o	israddedigion	yn	gweithio	mewn	
labordai	ac	archifau,	mewn	ysgolion	ac	yn	
y gymuned, gan weithio drwy’r haf ochr yn 
ochr ag ymchwilwyr academaidd blaenllaw 
ar	brosiectau	arloesol	a	heriol.	

Pan	fydd	ymchwilwyr	ar	draws	y	Brifysgol	
yn	anfon	cynigion	am	brosiectau	posibl	
i’r	panel	academaidd	sy’n	dyrannu’r	
cyllid,	y	flaenoriaeth	yw	prosiectau	sy’n	

cynnig	cyfle	i’r	myfyrwyr	wneud	cyfraniad	
gwirioneddol	ac	ystyrlon	i’r	ymchwil.	Y	
nod	yw	sicrhau	bod	myfyrwyr	yn	profi	
ymchwil	mewn	ffordd	sydd	mor	‘real’	â	
phosib	-	gyda’r	holl	helbulon	yn	ogystal	
â’r enillion a’r llwyddiannau. Bydd rhai 
yn	cael	eu	hysbrydoli	i	ymgymryd	â	gyrfa	
mewn	ymchwil	ac	mae	llwybr	clir	o	CUROP	
at	astudiaethau	ôl-raddedig.	Efallai	y	bydd	
eraill yn penderfynu nad yw ymchwil at eu 
dant	-	mae	hynny’n	ganlyniad	defnyddiol	
hefyd gan ei fod yn caniatáu i fyfyrwyr 
wneud	penderfyniad	pwysig	ar	sail	
tystiolaeth	wirioneddol.	Yn	y	ddau	achos,	
mae	dros	98%	o	gyfranogwyr	yn	nodi	
boddhad gyda’r cynllun a bydden nhw’n ei 
argymell i’w cymheiriaid. 

Mae	myfyrwyr	yn	gweld	bod	prosiectau	
CUROP	yn	helpu	i	ddatblygu	eu	sgiliau	
academaidd a’u hunanhyder mewn ffyrdd 
sy’n	gymorth	iddyn	nhw	yn	y	dyfodol,	boed	
mewn	addysg	neu	ym	myd	gwaith.	Iddyn	
nhw, mae’n ffordd ddifyr a chynhyrchiol 
o	dreulio’r	haf.	Yr	hyn	sydd	wedi	rhagori	
ar	ein	disgwyliadau	ni	yw’r	buddiannau	
sydd	wedi	deillio	o’r	cynllun	i’n	staff	
academaidd.	Yn	ogystal	â	chael	unigolion	
ychwanegol i weithio ar eu hymchwil, mae 
wedi	caniatáu	staff	i	archwilio	llwybrau	
newydd;	cydweithio	ar	draws	disgyblaethau	
mewn	prosiectau	peilot	arbrofol;	datblygu	
eu	profiad	goruchwylio	ac	ysgrifennu	eu	
cynigion	eu	hunain;	a	gwella’r	deunyddiau	
a’r	dulliau	addysgu	sydd	o	fudd	i	
garfannau	cyfan	o	fyfyrwyr	ar	eu	cyrsiau.”

mathemategol	i	ddadansoddi	perfformiad	
academaidd. Er ei fod yn edrych yn gyntaf ar 
sut	roedd	myfyrwyr	Mynediad	yn	perfformio,	
esblygodd	fy	syniadau’n	gyflym	i	fentrau	
newydd	y	dechreuais	i	weithio	arnyn	nhw’n	
annibynnol.	Rwyf	i	nawr	yn	ysgrifennu	papur	
ar	yr	hyn	y	dysgais	i,	ac	yn	gobeithio	ei	
gyhoeddi yn y dyfodol.

Fel	Biolegydd	Moleciwlaidd,	roedd	y	prosiect	
hwn	yn	gyfle	i	weithio	mewn	maes	cwbl	
wahanol,	a	dysgu	sgiliau	fel	ystadegau	fydd	
yn fy helpu wrth barhau â fy ngradd. Mae 
hefyd	yn	ffordd	wahanol	i	ennill	arian	dros	
yr	haf,	ac	wrth	gwrs	yn	rhywbeth	adeiladol	
i’w	roi	ar	fy	CV	-	sy’n	bwysig	i’r	mwyafrif	o	
fyfyrwyr!”

Un sy’n cynnig persbectif arall yw Sara 
MacBride-Stewart. Mae gan y darlithydd 
Cymdeithaseg brofiad helaeth fel mentor i 
fyfyrwyr o’r fath: “Mae	cynllun	CUROP	yn	gyfle	
rhagorol i gynorthwyo myfyriwr i ddatblygu 
sgiliau	ymchwil,	fel	adolygiadau	llenyddiaeth,	
dadansoddi	data	ansoddol	ac	ysgrifennu	
adroddiadau, mewn amgylchedd gwaith. 
Rwyf i hefyd wedi gweld myfyrwyr yn datblygu 
eu	hyder,	gan	ddefnyddio	sgiliau	academaidd	
i	gyfrannu	at	brosiect	sydd	yn	aml	yn	beilot	ar	
gyfer	ceisio	cyllid	pellach	neu	fel	cyhoeddiad.	
Mae’r	myfyrwyr	yn	sicr	yn	fy	helpu	i	wneud	
y gorau o fy ngweithgareddau ymchwil yn yr 
haf.	Mae’r	digwyddiad	arddangos	ar	ddiwedd	
yr haf yn adlewyrchu’r gweithgareddau, 
disgyblaethau	a	myfyrwyr	amrywiol	mae	
CUROP	wedi’u	cefnogi	dros	y	blynyddoedd”, 
dywedodd.

Ymchwilwyr y

Croesawodd y prosiect ddau fyfyriwr CUROP 
ar leoliad yr haf hwn, â’r nod o fapio 
creadigrwydd Caerdydd, gan ymgorffori 
cyfuniad o unigolion a sefydliadau. 
Mynegodd llawer o randdeiliaid ddiddordeb 
byw mewn cymryd rhan, gan gynnwys 
Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas 
Caerdydd.

Toby Mott a Elliot Hayes, myfyrwyr ail 
flwyddyn yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y 
Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol 
oedd deiliaid y lleoliadau. Bu’r ddau’n 
gweithio ochr yn ochr â Chyfarwyddwr yr 
Economi Greadigol, Sara Pepper ac Alice 
Taylor, y Swyddog Prosiect. Cynhaliwyd 
cyfweliadau a chysylltwyd ag amrywiaeth 

Mae prosiect Caerdydd Creadigol yng Ngholeg y Celfyddydau, 
y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn anelu at gymell 
a chefnogi perthynas waith dda ar draws allfeydd creadigol y 
ddinas ac yn gobeithio adeiladu’r rhwydwaith dinesig gyntaf i 
ymarferwyr creadigol.

Mapio creadigrwydd Caerdydd

o gysylltiadau yn sector creadigol bywiog 
a ffyniannus Caerdydd. Goruchwyliwyd eu 
gwaith ymhellach gan yr Athro Justin Lewis 
a’r Athro Ian Hargreaves. 

Dywedodd Sara Pepper, “Roedd ein 
profiad	o	weithio	gyda	dau	fyfyriwr	CUROP	
yn	ddiddorol	ac	yn	fuddiol	ar	sawl	lefel.	
Cyfrannodd	y	myfyrwyr	yn	sylweddol	at	y	
prosiect	ymchwil	roedden	ni’n	gweithio	
arno	-	nid	yn	unig	o	ran	mewnbwn	
gwaith,	ond	hefyd	gyda	syniadau	newydd,	
awgrymiadau a ffyrdd gwahanol o 
feddwl am yr ymchwil roedden ni’n ei 
gynnal	a’r	bobl	roedden	ni’n	ymgysylltu	
â	nhw.	Derbynion	nhw	bob	tasg	oedd	

yn y briff gwreiddiol a hefyd wynebu her 
y	gwaith	ychwanegol	a	ymddangosodd	
wrth	i’r	prosiect	ddatblygu	e.e.	trefnu	
digwyddiadau	ychwanegol	a	gwneud	fideos	
i gofnodi’r hyn oedd yn digwydd er mwyn 
rhannu	â’r	cyfranogwyr	ar-lein.	Cawsom	
argraff dda iawn o’r ffordd roedd y 
myfyrwyr	yn	ymgysylltu	â	phawb	y	daethon	
nhw	ar	eu	traws	a’r	aeddfedrwydd	oedd	i’w	
weld	yn	eu	gwaith.”

Gosodwyd Prifysgol Caerdydd yn bumed yn y DU am ansawdd  
ei hymchwil ac yn ail yn genedlaethol am effaith ei hymchwil. 
Er mwyn cynnal y rhagoriaeth hon, mae’n 
cydnabod bod angen dechrau annog 
a buddsoddi yn gynnar yn ymchwilwyr 
y dyfodol. Yn 2008 sefydlodd Rhaglen 
Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol Caerdydd (a 
elwir yn CUROP), sy’n cynnig profiad ymchwil 
gwerthfawr i israddedigion ledled y Brifysgol 
ynghyd â chyfle i ymwneud â chyfraniad y 
Brifysgol i un o heriau mawr ein hoes.

Mae’r rhaglen yn darparu lleoliadau 
haf cyflogedig o hyd at wyth wythnos i 
israddedigion. Caiff myfyrwyr eu goruchwylio 
ar brosiectau ymchwil a ddiffinnir gan staff. 
Eleni, roedd prosiectau’n adlewyrchu’r 
amrywiaeth eang o ymchwil a wneir yng 
Nghaerdydd, o drechu tlodi gwledig i helpu i 
ddatblygu pecyn meddygol ar gyfer diagnosis 
o apnoea cwsg rhwystrol. 

Yr Athro Patricia Price, Dirprwy Is-Ganghellor, 
Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, 
sy’n gyfrifol am raglenni astudio, safonau 
academaidd ac ansawdd profiad y myfyriwr 
ym Mhrifysgol Caerdydd. Eglurodd, “Mae’r 
cyfle	i	weithio	ar	brosiect	ymchwil	byw	yn	
dod	ag	ymdeimlad	gwirioneddol	o	gyflawniad	
ac	yn	caniatáu	i’n	hisraddedigion	wneud	
cyfraniad gwerthfawr iawn i broblemau’r 
byd	real.	Mae’r	ffaith	fod	43%	o	gyfranogwyr	

CUROP	yn	mynd	ymlaen	i	astudiaethau	ôl-
raddedig	yng	Nghaerdydd,	gyda	35%	arall	
yn	ymgymryd	ag	astudiaethau	ôl-raddedig	
mewn	mannau	eraill,	yn	dangos	mor	bwysig	
yw’r	cynllun	i	helpu	ein	hisraddedigion	i	
benderfynu	ai	ymchwil	yw’r	cam	nesaf	
iddyn nhw. Rwyf i wrth fy modd bod Bwrdd 
Gweithredol	y	Brifysgol	wedi	cytuno	ym	mis	
Ebrill	2015	i	ehangu	cynllun	CUROP	dros	y	
bum	mlynedd	nesaf	i	gydnabod	ei	lwyddiant	

rhyfeddol	a’r	buddion	pwysig	i	fyfyrwyr	a	
staff.”

Un o lwyddiannau diweddaraf CUROP yw 
Perry Smith. Mae’r myfyriwr trydedd flwyddyn 
ar hyn o bryd yn gweithio yn labordai’r 
Brifysgol ar leoliad, ar ôl cwblhau ei brosiect 
CUROP yn yr Ysgol Biowyddorau yr haf hwn. 
Dywedodd Perry: “Roedd	fy	mhrosiect	CUROP	
yn canolbwyntio ar ddefnyddio modelu 

dyfodol
Jessica Antell, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, 

gyda’i phoster yn arddangosfa CUROP

Chwith i’r dde: Toby Mott ac Elliot Hayes, myfyrwyr yn yr Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol
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Ar ôl mwynhau’r elfen o ymchwil annibynnol 
yn ei brosiect grŵp ail flwyddyn, roedd Kaelon 
yn awyddus i ddal ati. Pan soniodd yr Athro 
Dave Marshall wrtho am y cyfloedd CUROP 
oedd ar gael yr haf hwnnw, aeth Kaelon 
amdani ar unwaith i ymgeisio.

Roedd y prosiect yn cynnwys gwylio lluniau 
camerâu cylch cyfyng Heddlu De Cymru a’r 

Cadw’r strydoedd yn fwy diogel 

nod oedd gweld a fyddai modd eu defnyddio i 
ragweld ymhle byddai trais yn digwydd. Oedd 
hi’n bosib y gallai cyfrifiaduron wahaniaethu 
rhwng golygfeydd treisiol a di-drais?

Dywedodd Kaelon, “Fe	fwynheais	i’r	prosiect	
CUROP	yn	fawr.	Yn	y	labordy	roedd	myfyrwyr	
cyfnewid	rhyngwladol,	myfyrwyr	PhD,	
Cymdeithion	Ymchwil	a	myfyrwyr	CUROP.	

Roedd	yn	ferw	o	brysurdeb.	Os	ydych	chi’n	
dymuno	mynd	ymlaen	i	astudio’n	ôl-raddedig,	
mae’n	ffordd	dda	i	weld	a	ydych	chi’n	addas	
ar	gyfer	ymchwil.”

Helpodd CUROP Kaelon i benderfynu ei 
fod am fynd ymlaen i ymchwilio. Doedd y 
prosiect wyth wythnos ddim yn ddigon iddo, 
felly penderfynodd barhau â’r gwaith ar gyfer 

ei draethawd hir israddedig. Yna dyfarnwyd 
ysgoloriaeth iddo gan yr Ysgol i ymgymryd 
â gradd PhD, ac mae bellach yn gweithio 
ar brosiect werth miliynau o bunnoedd, 
sy’n bartneriaeth rhwng y Brifysgol, Airbus 
a Llywodraeth Cymru (ac sydd wedi derbyn 
cefnogaeth Cymdeithas Prif Swyddogion yr 
Heddlu) yn datblygu meddalwedd i helpu 
camerâu cylch cyfyng i ddehongli’r hyn maen 
nhw’n ei weld a rhagweld pryd ac ymhle 
bydd trais yn digwydd. Mae’r prosiect wedi’i 
gynllunio i helpu’r heddlu a chynghorau i 
gadw’n strydoedd yn ddiogel.

Pwysleisiodd yr Athro Dave Marshall oedd yn 
goruchwylio’r prosiect CUROP ac sydd bellach 
yn goruchwylio PhD Kaelon, werth CUROP i’r 
Brifysgol, “Mae’n	bwysig	ein	bod	ni’n	cefnogi	

myfyrwyr	ac	yn	cynnig	blas	o	ymchwil	iddyn	
nhw. Mae angen i chi ymrwymo llawer o 
ymdrech,	ond	fe	gewch	chi	bobl	ddeallus	
yn gweithio’n galed ac yn cynhyrchu gwaith 
gwirioneddol	dda	sy’n	gwneud	cyfraniad	i’r	
ymchwil.

Mae hefyd yn ffordd dda o ganfod darpar 
fyfyrwyr	PhD.	Yn	ein	Hysgol	ni,	dros	y	ddwy	
neu dair blynedd ddiwethaf mae pump o’n 
deg	myfyriwr	CUROP	wedi	mynd	ymlaen	i	
astudio	am	PhD.”

Ceir rhagor o wybodaeth am brosiect  
CUROP ar ein gwefan 
www.caerdydd.ac.uk/research/news/
challenge-cardiff

Dechreuodd Kaelon Lloyd ar ei brosiect CUROP ddiwedd ail flwyddyn 
ei radd cyfrifiadureg gyda chyfrifiadura gweledol, ac mae bellach 
wedi esblygu’n brosiect miliwn o bunnoedd sy’n cynnwys y Brifysgol, 
diwydiant a Llywodraeth Cymru. 

“Fe fwynheais i’r prosiect 
CUROP yn fawr. Yn y labordy 

roedd myfyrwyr cyfnewid 
rhyngwladol, myfyrwyr PhD, 

Cymdeithion Ymchwil a 
myfyrwyr CUROP. Roedd yn 
ferw o brysurdeb. Os ydych 

chi’n dymuno mynd ymlaen i 
astudio’n ôl-raddedig, mae’n 

ffordd dda i weld a ydych chi’n 
addas ar gyfer ymchwil.”

Kaelon Lloyd
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Beth gododd fy 
chwilfrydedd i?

PV: Soniwch ychydig am eich cefndir a lle 
cawsoch chi eich magu?

MI: Cefais fy magu yn Chichester ar arfordir 
de Lloegr. Roedd fy nhad yn heddwas a dyna 
ble daeth fy niddordeb mewn plismona. 
Doedd gen i ddim unrhyw gynlluniau i fod yn 
academydd ac yn bendant doeddwn i ddim 
yn bwriadu gwneud dim gyda’r heddlu. Fe 
ddigwyddais i gyrraedd y maes, a dyna lle 
rwyf i wedi aros.

PV: Byddech chi’n gwylio eich Tad yn mynd 
yn ôl a blaen i’r gwaith. Ai dyna beth daniodd 
eich diddordeb chi

MI: Ie, rwy’n credu. Pan rydych chi yng 
nghwmni heddlu yn aml rydych chi’n 
sylweddoli eu bod yn bobl gyffredin sy’n 
gorfod gwneud pethau anghyffredin ambell 
waith. Rwy’n credu bod hyn yn bwysig iawn. 
Roedd tyfu fyny mewn teulu heddlu yn golygu 
fy mod yn gweld beth oedd yn dod yn ôl o’r 

gwaith hefyd. Dyw’r gwaith ddim yn dod i 
ben wrth dynnu’r wisg. Roedd gwerthfawrogi 
hynny’n bwysig dros ben. 

PV: A gafodd hynny effaith arnoch chi? Beth 
oedd yr effaith yn yr ysgol?

MI: Yn fy ysgol uwchradd, dim ond un neu 
ddau ohonon ni oedd yn dod o deuluoedd 
heddlu. Roeddech chi’n clywed pethau 
fel “peidiwch	siarad	ag	e,	mae	ei	Dad	yn	
blismon,	fydd	e’n	clywed	popeth.” Doedd 
dim ots gen i am hynna. Rydych chi’n dod o 
hyd i’ch llwybr eich hun. Doeddwn i byth yn 
serennu yn y gwaith ysgol. Roedd yn well gen 
i chwarae rygbi a phêl-droed. Roeddwn i’n 
chwarae i’r sir. Dyna oedd fy niddordeb i. 

PV: Beth wnaethoch chi ar ôl gadael ysgol?

MI: Roedd Safon Uwch yn gyfnod anodd i 
fi a wnes i ddim yn dda iawn. Roedd rhaid 
i fi wneud penderfyniad; ddylwn i fynd 
yn ôl i wneud yn well yr ail dro (sef beth 

Peter Vaughan QPM, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru’n siarad â’r 
Athro Martin Innes am yr hyn a sbardunodd ei ddiddordeb ym maes 
troseddeg a phlismona.

Peter Vaughan QPM

Yr Athro Martin Innes

benderfynais i wneud) neu wneud dim byd? 
Roedd honno’n foment bwysig i fi.

Fe wnes i’n ddigon da i fynd i’r brifysgol. 
Cyrhaeddais y drydedd flwyddyn a gwneud 
modiwl mewn troseddeg dan arweiniad yr 
Athro Frances Heidensohn yn Goldsmiths. 
Roedd hi’n wych. Dyna lle cafodd y switsh ei 
gynnau a daeth y ddau fyd at ei gilydd.

Y peth arall ddigwyddodd wrth gwrs oedd 
bod yr arddull dysgu’n newid. Cyn gynted 
ag y daeth yn amser gwneud fy mhrosiect 
a rhywbeth roedd gen i ddiddordeb ynddo, 
yn hytrach na stwff mewn llyfrau, fe wnaeth 
hynny wahaniaeth.

PV: Fedrwch chi gofio beth oedd y prosiect?

MI: Fe wnes i rywbeth ar gymhellion 
troseddu ymhlith ieuenctid. Ar y pryd roedd 
llawer o stwff yn ymwneud â fframweithiau 
cyfle rhesymol. Es i gyfweld â phobl ifanc 
oedd yn cyflawni troseddau lefel isel. 

Doedden nhw ddim yn sôn am hynny, ond 
am y wefr a’r cyffro. Roeddwn i’n meddwl 
ei fod yn wirioneddol ddiddorol. Roedd yn 
ddigon i wneud i fi barhau. 

PV: Gwnaethoch chi eich gradd gyntaf. Beth 
wedyn?

MI: Gwnes i radd Meistr mewn troseddeg yn 
yr LSE. Robert Reiner oedd yn goruchwylio 
fy nhraethawd ymchwil, a holodd e beth 
oedd fy nghynlluniau i. Es i’n ôl a siarad 
gyda fy nhad. Roedd yn gweithio yn y sgwad 
llofruddiaethau ar y pryd a gwahoddodd fi i 
ddod i weld beth oedden nhw’n ei wneud.

Es i’n ôl a gofyn a gawn i wneud rhywbeth ar 
y sgwad llofruddiaethau. Ar y pryd doedd neb 
wedi gwneud llawer ar y maes hwnnw, felly 
roedd modd i fi fynd a sgwrsio gyda phobl. 
Dywedodd Rob Reiner y dylwn i fynd ymlaen 
i wneud PhD. Felly dyna wnes i. Roedd fy 
astudiaeth PhD yn benodol ar sgwadiau 
llofruddiaethau’r heddlu. Doedd dim byd fel 
hyn wedi’i wneud erioed.

Yn yr LSE ar y pryd roedd gennym ni 
Paul Rock, David Downes, Robert Reiner 
a Stan Cohen. Pedwar enw mawr ym 
maes troseddeg, ac roedd yn awyrgylch 
rhyfeddol. Yn ystod tair wythnos gyntaf y 
PhD, roedd rhaid i’r holl fyfyrwyr newydd 
wneud cyflwyniad gerbron eu cymheiriaid 
a’r academyddion hynny. Dyna lle’r oeddwn 
i, yn meddwl fy mod i’n gwneud rhywbeth 
nad oedd neb wedi’i wneud o’r blaen, ac 
yn teimlo’n dda amdanaf fy hun, ac ar ôl y 
cyflwyniad fe chwalon nhw fy holl ddadleuon. 
Nid mewn ffordd gas ond mewn ffordd 
drefnus, drylwyr ac ysgolheigaidd. Roedd yn 
wers bwysig iawn i fi ei dysgu. Rwyf i wastad 
yn dweud wrth fy myfyrwyr PhD mai dyna 
oedd y profiad pwysicaf i fi yn academaidd, 
oherwydd meddyliais i ‘Dwyf i byth yn mynd i 
adael i hynna ddigwydd i fi eto’.

PV: Pa heriau ydych chi wedi’u hwynebu a 
beth ydych chi wedi dysgu o’r rhain?

MI: Mae bron pob un o’r prosiectau ymchwil 
mawr rydyn ni wedi bod yn ymwneud 
â nhw, o ymchwiliadau llofruddiaeth 
hyd at blismona cymunedol a gwaith 
gwrthderfysgaeth fel rwyf i’n gweithio arno ar 
hyn o bryd, wedi wynebu gwrthwynebiad.

Pan rydyn ni’n ymchwilwyr da iawn rydyn ni 
ddwy neu dair blynedd o flaen y gêm. Un o’r 
pethau rwyf i wedi’i ddysgu yw os yw pobl yn 
gwrthwynebu eich gwaith, nad yw hynny o 
reidrwydd yn golygu eich bod yn anghywir. Os 
ydych chi wedi gwneud gwaith ymchwil da, 
wedi bod yn drylwyr ac yn annibynnol heb 
gael eich dylanwadu gan agendâu pobl eraill 
ac mae eich tystiolaeth yn dda, glynwch ati 
oherwydd rydych chi’n debygol o fod yn iawn 
a bydd pethau’n dod i drefn.

PV: Beth yw nodau’r Sefydliad Ymchwil 
Trosedd a Diogelwch?

MI: Y diben yw ehangu’r ymchwil rydyn ni’n 
ei wneud. Mae trosedd a diogelwch yn her 

fyd-eang ac mae angen agweddau newydd 
arnon ni. Mae angen i ni fod yn wirioneddol 
ryngddisgyblaethol a chydweithredol.

Ceir model mewn gwyddoniaeth lle’r ydych 
chi’n gwneud gwyddoniaeth sylfaenol ac 
yna yn ceisio cymhwyso hyn i’r byd real. Yr 
hyn rydyn ni’n ceisio ei wneud yw newid 
hynny a dechrau gyda’r byd real. Gwneud 
llawer o ymchwil cymwysedig ac o hynny 
gallwn ni ddistyllu’r elfennau sylfaenol a’r 
egwyddorion craidd.

Rwyf i wedi gweithio dros y pum mlynedd 
diwethaf gyda chydweithwyr o gefndiroedd 
a disgyblaethau gwahanol iawn ac mae’n 
ffordd wych o weithio. Rydyn ni’n ceisio 
galluogi pobl eraill i wneud hynny a thrwy 
weithio gyda’n gilydd gallwn fynd i’r afael â’r 
heriau sydd allan yna.

PV: Sonioch chi am rai enwau sy’n 
gyfarwydd i fi, ac rydych chi bellach yn eu 
plith. Sut gyrhaeddoch chi y safle hwn?

MI: Rwyf i wedi bod yn lwcus iawn. Fe ddes 
i ar draws rhai problemau gwirioneddol 
ddiddorol ar yr adeg iawn. Does dim cynllun 
wedi bod gen i erioed, ond pan fyddaf i’n 
penderfynu gweithio ar faes neu broblem 
benodol, rwy’n gwybod y byddaf i’n gweithio 
arno am gyfnod estynedig i’w ddadansoddi 
a’i ddeall yn iawn.

Yr elfen arall yw diogelu eich annibyniaeth 
a pheidio â dod dan ddylanwad agendâu a 
meddylfryd gwleidyddol sy’n boblogaidd ar 
y pryd. Mae hyn yn bwysig wrth gydweithio 
gyda Heddlu De Cymru. Rwyf i wastad wedi 
dweud wrth fy nhîm; os ydych chi’n meddwl 
bod rhywbeth o’i le, dywedwch hynny, ac os 
ydych chi’n meddwl bod rhywbeth yn dda, 
dywedwch ei fod yn dda. Drwy wneud hyn 
bydd gan bobl hyder ynom ni oherwydd os 
ydyn ni’n dweud eich bod yn gwneud yn 
dda, mae hynny’n debygol o fod yn wir. Yn 
yr un modd, os ydyn ni’n dweud bod angen 
edrych ar rywbeth, dydyn ni ddim yn gwneud 
hynny i gael sylw neu stori yn y cyfryngau. 
Mae oherwydd ein bod ni’n credu bod modd 
gwneud rhywbeth yn well.

PV: Beth am y dyfodol?

MI: Mae gennym ni ffrwd waith dros y 
blynyddoedd diwethaf ar atal terfysgaeth 
a hoffwn barhau i weithio ar hyn am y 
pum mlynedd nesaf. Mae’n mynd yn ôl at 
ble dechreuon ni’r cyfweliad, mae rhai o’r 
pethau mae’r heddlu’n gorfod ymdrin â 
nhw’n anodd iawn, a does dim ateb iawn na 
datrysiad clir bob amser.

Ambell waith y cyfan y gallwn ni ei wneud yw 
helpu i gynhyrchu sail tystiolaeth a mesur 
o ddealltwriaeth sy’n golygu nad yw pethau 
efallai mor ddrwg ag y bydden nhw pe na bai 
ar gael. Dyna rwyf i’n ei obeithio ar gyfer y 
dyfodol.
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Sefydliad Catalysis Caerdydd
Mae catalysis, rhan o’r sector cemegau, yn chwarae rhan hynod o bwysig yn 
economi’r DU yn gyffredinol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae allbwn y DU 
wedi bod dros £50bn ac mae’n seithfed yn y byd, er gwaethaf cystadleuaeth 
gan genhedloedd sy’n datblygu. 

Prosiectau 
cydweithredol allweddol 
Mae’r Athro Graham Hutchings yn 
gweithio gyda’r Athro Robert Schlögl o 
Sefydliad Fritz Haber Cymdeithas Max 
Planck. Mae eu timau o ymchwilwyr 
yn datblygu rhaglen newydd o ymchwil 
catalysis fel rhan o Rwydwaith Ynni 
Maxnet y Gymdeithas. 

Mae Sefydliad Catalysis Caerdydd 
yn arwain consortiwm yn cynnwys 
prifysgolion Caerdydd, Caerfaddon a 
Bryste sy’n cynnal Canolfan Hyfforddiant 
Doethurol mewn Catalysis a gyllidir gan 
EPSRC. Mae’r Ganolfan yn cynnig llefydd 
i o leiaf 12 o fyfyrwyr PhD bob blwyddyn 
rhwng 2014 a 2019.

Perthynas waith gynhyrchiol gydag 
amrywiaeth eang o fusnesau yn y DU ac 
yn rhyngwladol, gan gynnwys prosiectau 
ymchwil gyda ExxonMobil, Jaguar 
Land Rover, Johnson Matthey, Invista, 
Solvay, Henkel, Sabic, Sasol, Molecular 
Products, BASF a Haldor Topsoe, 
Selden.

Cydweithio gyda llawer o brifysgolion 
blaenllaw gan gynnwys Prifysgol 
Fetropolitan Tokyo yn Japan, Victoria 
yn Seland Newydd, Witwatersrand yn 
Ne Affrica, Alicante, Bilbao, Valencia, 
Zaragoza yn Sbaen a Lehigh yn UDA.

Gan gydweithio gyda phwyllgor 
rhyngwladol, cynhaliodd y Sefydliad 
Ymchwil seithfed Gynhadledd 
Ryngwladol Aur (Gold 2015) yn Neuadd 
y Ddinas Caerdydd ym mis Gorffennaf, 
oedd yn gyfle i arbenigwyr a gweithwyr 
y diwydiant drafod maes cynyddol 
cymwysiadau aur fel catalydd mewn 
amrywiaeth o adweithiau cemegol.

Prosiectau allweddol

Mae gan y Sefydliad Ymchwil raglenni ymchwil arloesol sy’n 
canolbwyntio ar ddarparu dŵr ac aer glân, yn ogystal â chynllunio 
dulliau newydd o ddefnyddio ynni adnewyddadwy a phorthiant i 
sicrhau dyfodol cynaliadwy.  

Mae catalysis yn galluogi adweithiau 
cemegol i gyflymu, gyda gwell detholrwydd 
ac ar gost ynni is sy’n arwain at brosesau 
glanach, mwy economaidd a chynaliadwy. 
Mae’r nodweddion hyn yn gosod catalysis 
wrth galon y mwyafrif o brosesau 
diwydiannol a biolegol.

Sefydlwyd Sefydliad Catalysis Caerdydd yn 
2008 gyda thri phrif nod:

•  Gwella dealltwriaeth o gatalysis

•  Gweithio gyda diwydiant i ddatblygu 
prosesau catalytig newydd

•  Hyrwyddo’r defnydd o gatalysis fel 
technoleg gynaliadwy yn y 21ain ganrif

Dan arweiniad yr Athro Graham Hutchings 
FRS, hwn yw’r prif gyfleuster catalysis yn y 
DU, ac un o’r pump gorau drwy’r byd.

Mae’n gartref i 70 o ymchwilwyr ac wedi 
cynhyrchu dros £23m o incwm grant ers 
ei sefydlu gan barhau i adeiladu enw da 
rhyngwladol, ac ennill gwobrau a dyfarniadau 
pwysig rhyngwladol.

Mae dros 3,200 o gwmnïau’r DU yn 
ymwneud â chatalysis, gyda BBaChau yn 

chwarae rhan sylweddol. Mae’r sector yn 
cynhyrchu mantolen masnachu gadarnhaol 
o £5.5bn ac mae dros 80% o’r cynnyrch 
yn cael ei allforio. Yn ogystal, mae’r sector 
yn ennill tua £1bn mewn incwm breindal 
drwy fanteisio ar ei sail gwybodaeth yn 
rhyngwladol.

Yn ogystal â chwarae rhan bwysig yn yr 
economi, mae catalysis hefyd yn gydran 
hanfodol yn y datrysiadau radical sydd eu 
hangen i ddiwallu anghenion cymdeithas fel 
darpariaeth ddigonol o fwyd yn rhyngwladol, 
ynni glân a dŵr glân.

Yr	Athro	Graham	Hutchings:	“Mae 
catalysis	yn	hanfodol	bwysig	i	fywyd	
bob	dydd	ac	un	nod	sydd	gan	Ganolfan	
Catalysis	Caerdydd	yw	darganfod	
catalyddion newydd a fydd o fudd 
enfawr	i	gymdeithas”.

Catalysis aur
Mae’r Sefydliad Ymchwil yn arwain y 
ffordd yn y modd y caiff aur ei ddefnyddio 
mewn catalysis heterogenaidd, ac 
ymchwilio sut y gellir rheoli’r synergedd 
rhwng aur a metalau gwerthfawr a 
throsiannol eraill. Yr Athro Hutchings yw 
un o brif awdurdodau’r byd ar gatalysis 
heterogenaidd, gan arloesi defnydd 
catalytig o nano-ronynnau aur. Mae gan 
y catalydd hwn sydd newydd ei ddynodi y 
potensial i achub bywydau, gwella iechyd 
a glanhau’r amgylchedd.

Lleihau’r defnydd o ddŵr
Caiff y rhan fwyaf o’r dŵr a ddefnyddir 
yn y cartref ei ollwng fel dŵr llwyd o 
gawodydd, sinciau a pheiriannau golchi. 
Pe bai’n cael ei lanhau i dynnu llygryddion 
a bacteria gellid ei ddefnyddio ar gyfer 
rhai cymwysiadau sydd ar hyn o bryd yn 
defnyddio dŵr yfed. Nod y prosiect hwn 
yw cynllunio a datblygu system newydd i 
ddiheintio dŵr sy’n golygu y gellir ailgylchu 
ac ailddefnyddio tua 40% o ddŵr y cartref 
ar gyfartaledd yn hytrach na’i ollwng i 
garthffosydd.

Mae’r Sefydliad Ymchwil yn datblygu 
catalyddion i gynhyrchu hydrogen perocsid 
i ddiheintio dŵr llwyd, mae cwmni 
peirianneg yn ymchwilio i gynllun y system 
dŵr llwyd ac mae cwmnïau adeiladu yn 
edrych ar sut y gallwn ni roi’r dechnoleg 
hon ar waith mewn cartrefi a busnesau 
mewn cydweithrediad â chwmnïau 
cyfleustodau.

Rheoli Allyriadau Cerbydau
Gyda chyflwyno cyfyngiadau llymach ar 
allyriadau drwy’r amser, a’r amrywiaeth o 
ran tanwydd trafnidiaeth, fel biodanwydd, 
mae’r galwadau i wella perfformiad 
catalysis cerbydau’n cynyddu o hyd. 
Drwy gydweithio gyda Jaguar Land Rover, 
Scania, Toyota a General Motors, mae’r 
Sefydliad Ymchwil wedi gweithio ar 
nifer o brosiectau, gan gynnwys lleihau 
allyriadau huddygl, datblygu catalyddion 
mwy effeithlon yn yr oerfel ac ymchwilio i 
elfennau catalydd fel dewisiadau amgen i 
fetalau gwerthfawr.

Trawsnewid gwastraff yn 
danwydd
Gall biodanwydd fod yn niwtral o ran 
nwyon tŷ gwydr os caiff dulliau effeithlon 
eu datblygu i’w cynhyrchu. Ym mhrosiect 
NOVACAM mae’r Sefydliad Ymchwil yn 
datblygu’r adweithiau catalytig sylfaenol 
sydd eu hangen ar gyfer prosesu biomas 
yn gemegau ac yn danwydd defnyddiol. 
Mae prosesu biomas, fel seliwlos, yn galw 
am gemeg sy’n sylweddol wahanol i’r hyn 
a ddefnyddir gyda ffynonellau carbon 
traddodiadol yn seiliedig ar ffosiliau; yn 
arbennig rhaid lleihau’r cynnwys ocsigen 
gan gadw carbon a hydrogen os yw’r 
adnoddau hyn i gael eu huwchraddio.

Llwybrau Catalytig at 
Gyfryngwyr ar gyfer Prosesau 
Cynaliadwy (CRISP)
Prosiect a gyllidir gan yr EPSRC yw 
CRISP ar y cyd â phrifysgolion Lerpwl, 
Aston a Choleg Imperial Llundain, sy’n 
ceisio canfod a datblygu catalyddion 
heterogenaidd newydd ar gyfer trosi 
gwastraff planhigion yn gemegau 
defnyddiol. Ymhlith y targedau penodol 
mae cynhyrchu cemegau allweddol yn 
gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu amrywiaeth 
eang o bolymerau. Nod y prosiect yw 
amnewid y deunyddiau cychwynnol sy’n 
deillio o olew craidd, a ddefnyddir ar hyn 
o bryd, am wastraff planhigion. I gyflawni 
hyn bydd angen canfod catalyddion 
heterogenaidd a llwybrau adweithio 
newydd.

Ffotocatalysis 
Mae’r Athro Phil Davies wedi cynnull 
tîm trawsddisgyblaethol o wyddonwyr 
a pheirianwyr o dimau ym Mhrydain, yr 
Almaen, Sbaen, Twrci, Fietnam, Malaysia 
a Gwlad Thai. Cafwyd tua €3.9 miliwn 
o gyllid gan yr UE i ddatblygu dull pŵer 
solar cost effeithiol a chynaliadwy ar gyfer 
trin llygryddion organig ystyfnig nad yw 
dulliau biolegol yn gallu eu tynnu o ddŵr 
gwastraff a gynhyrchir yn y diwydiannau 
amaethyddol.

Aelodau o Sefydliad Catalysis Caerdydd gyda’r Athro Nora de Leeuw 
(Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop) a’r Athro Karen Holford 
(Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg), yn 
nigwyddiad Sefydliadau Ymchwil y Prifysgolion yn San Steffan.

Chwith i’r dde: Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson AS, 
yr Athro Colin Riordan, Alun Cairns AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol 
Cymru yn clywed gan Catherine Davies (cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol) 
am waith Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Chwith i’r dde: y Gwir Anrhydeddus Stephen Crab AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Farwnes Randerson o Barc  
y Rhath, Dr Ewa Nowicka a’r Athro Colin Riordan yn nigwyddiad Sefydliadau Ymchwil y Prifysgolion yn San Steffan. 
Bu Dr Nowicka yn siarad yn y digwyddiad am ei gwaith gyda Sefydliad Catalysis Caerdydd.
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